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Даний Порядок вступу ґрунтується на Законі України «Про повну загальну 

середню освіту» (ст. 9), «Порядку зарахування, відрахування та переведення 

учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти», затвердженому наказом Міністерства освіти і науки 

України від 16.04.2018 р. №367 і зареєстрованому Міністерством юстиції 

України від 05.05.2018р. №564/32016 та Статуті Політехнічного ліцею НТУУ 

«КПІ» м. Києва.  

1. Вступ до Ліцею здійснюється на конкурсних засадах. 

2. Конкурс є публічним заходом і має відбуватися з дотриманням принципів 

академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, 

об’єктивності, рівності та неупередженості. 

3. З метою ранньої профілізації та задоволення індивідуальних освітніх потреб 

учнів у поглибленому вивченні предметів природничо-математичного циклу 

оголошується набір: 

- до 5 класів з поглибленим вивченням математики, англійської мови; 

- до 9 класів з поглибленим вивченням математики, фізики / англійської мови; 

- до 10 класів з поглибленим вивченням математики, фізики / англійської мови 

/ інформатики. 

Добір до 6-8 класів можливий за наявності вільних місць після переведення 

ліцеїстів до наступного класу, про що буде повідомлено на сайті Ліцею 

http://www.pl.kpi.ua/ на наступний день після видання наказу. 

4. Конкурс для учнів проводиться з таких предметів: 

- для учнів 4 класу, які вступають до 5 класу – математика, англійська мова; 

- для учнів 8 класу, які вступають до 9 класу – математика, англійська мова / 

фізика (в залежності від обраного напрямку); 

- для учнів 9 класу, які вступають до 10 класу – математика, англійська мова / 

фізика / інформатика (в залежності від обраного напрямку). 

5. Зразки конкурсних завдань та рекомендації для підготовки до вступних 

випробувань оприлюднюються на сайті Ліцею не менше, ніж за два місяці до 

початку проведення конкурсних випробувань. 

6. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, а для оцінювання 

результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним з предметів. 

Склад конкурсної і предметних комісій затверджується директором Ліцею. 



7. Конкурсні завдання для вступних випробовувань розробляються кафедрами 

математики та інформатики, англійської мови, фізики та спрямовані виключно 

на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами 

початкової та базової середньої освіти. Види, форми проведення та кількість 

конкурсних випробувань, перелік питань з навчальних предметів, за якими 

проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням 

вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання схвалюються педагогічною 

радою Ліцею та затверджуються директором. 

8. Конкурсні випробування проводяться в письмовій, усній формі та/або з 

використанням цифрових технологій (тестування, у тому числі комп’ютерне, 

письмова робота, захист творчих робіт, співбесіда тощо). 

9. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі. 

10. Для участі у вступних випробуваннях батьки або особи, які їх замінюють, 

мають заповнити реєстраційну форму на сайті та написати заяву на імʼя 

директора Ліцею до 31.05.2020 р. при вступі до 5, 9 класу та до 15.06.2020 р. – 

до 10 класу. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших 

документів, які підтверджують здібності учнів та відображають їх навчальні 

та/або творчі досягнення. 

11. Учасники міжнародних олімпіад, переможці III, IV етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, відкритої олімпіади Ліцею, конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт Малої академії наук (II-III етапів) поточного року з 

предметів, які виносяться на конкурсні випробування, зараховуються до Ліцею 

за результатами співбесіди. 

12. Вступні випробування з одного навчального предмета для усіх вступників 

відбуваються в один день. 

13. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну 

довідку, на підставі чого їм, при наявності вільних місць після основного 

вступного випробовування, надається право участі в повторних вступних 

випробовуваннях, терміни проведення яких визначає директор Ліцею. Учні, які 

не з'явились на вступне випробовування без поважних причин, до наступних 

випробовувань не допускаються. 

14. Роботи учасників конкурсу, а також результати конкурсних випробувань, 

оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у Ліцеї 

протягом одного року. 

15. Результати письмового, цифрового випробування оголошуються не пізніше, 

ніж через три робочих дні після його проведення. Списки учасників конкурсу із 

виставленими балами оприлюднюються у приміщенні та на сайті Ліцею. 

16. Учні, які брали участь у конкурсі, зараховуються до Ліцею у порядку 

черговості згідно з отриманими результатами конкурсного випробовування на 

підставі протоколів предметних комісій.  

17. Батьки (або особи, які їх замінюють) учнів, які за результатами конкурсу 

рекомендовані до зарахування, протягом п’яти робочих днів з дня оголошення 

результатів подають такі документи: 



- заява одного з батьків або осіб, які їх замінюють; 

- копія свідоцтва про народження; 

- особова справа учня; - оригінал свідоцтва про базову загальну середню 

освіту (для учнів 9 класів); 

- медичну довідку (або її копію) форми № 063/о "Карта профілактичних 

щеплень", форми № 086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального 

закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду”.  

18. Учасник конкурсу (чи один із батьків або осіб, які їх замінюють), який не 

згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою 

до управління освіти Солом′янської районної в місті Києві державної 

адміністрації протягом двох робочих днів після оголошення результатів 

конкурсу. Апеляційна комісія зобов’язана розглянути апеляційну скаргу 

впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалити обґрунтоване 

рішення. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляційної 

заяви забороняється.  

19. Директор Ліцею забезпечує організацію та проведення конкурсу з 

дотриманням вимог цього Порядку. 


