
ПОРЯДОК ВСТУПУ 
до Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» 

Печерського району м. Києва 
 

Порядок вступу до Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» Печерського р-ну 
м. Києва (далі — ліцей) розроблено з урахуванням Порядку зарахування, відрахуван-
ня та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 
повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України № 367 від 16.04.18 р. та Статуту ліцею, затвердженого розпорядженням Пе-
черської районної в м. Києві державної адміністрації № 363 від 12.07.12 р. 

Цей Порядок визначає механізми зарахування дітей до ліцею для здобуття ба-
зової чи профільної середньої освіти за денною формою навчання. 

Відповідно до п. 2.10 Статуту ліцею приймання учнів здійснюється на конкурс-
ній основі. Для здійснення диференційованого навчання відповідно до здібностей, 
інтересів та нахилів учнів, перед зарахуванням до 5-х, 8-х, 10-х класів здаються вступні 
випробування, які визначені педагогічною радою. 

Рішення про проведення конкурсу має бути оприлюднене не пізніше наступ-
ного робочого дня після його прийняття та містити інформацію про дату, місце та 
час проведення вступних випробувань. 

Конкурс (основні вступні випробування) має бути завершений впродовж 2 ти-
жнів з дня його оголошення (з урахуванням часу для подання апеляційних скарг від-
повідно до цього порядку). Наказ про зарахування видається не пізніше наступного 
робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рі-
шення апеляційною комісією. 

До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові 
вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності), що 
проводяться на загальних засадах (у тому ж порядку і за аналогічними завданнями, 
що і основні вступні випробування). У такому випадку наказ про зарахування видає-
ться не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або 
прийняття відповідного рішення апеляційною комісією. 

Порядок вступу та зразки конкурсних завдань для конкурсних випробувань 
мають бути оприлюднені у закладі освіти та на його веб-сайті не менше ніж за 2 міся-
ці до початку проведення конкурсних випробувань.  

Конкурс є публічним заходом і має відбуватися з дотриманням принципів ака-
демічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивно-
сті, рівності та неупередженості. Для захисту інтересів дітей з особливими освітніми 
потребами мають здійснюватися заходи щодо забезпечення їх участі у конкурсі.  

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. Один і той 
самий педагогічний працівник (крім практичного психолога) не може входити до 
складу більш ніж однієї комісії. 

Кількість конкурсних випробувань не може бути більша за 2, перелік питань з 
навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, схвалюється педа-
гогічною радою ліцею та затверджується директором. 



Вступні випробування мають бути спрямовані виключно на перевірку резуль-
татів навчання, визначених державними стандартами початкової та базової середньої 
освіти.  

Конкурсні випробування проводяться у вигляді письмової роботи або співбесіди. 
Забороняється вимагати від учнів характеристики з попереднього місця навча-

ння, довідки з місця роботи батьків та інших документів, не передбачених цим по-
рядком. Конкурсі випробування здійснюються на безоплатній основі. 

Вступні випробування з одного навчального предмета для всіх вступників ма-
ють відбуватися в один день. Не допускається застосовується ті самі варіанти завдань 
для випробувань, що відбуваються у різні дні. 

Роботи учасників конкурсі, а також результати конкурсних випробувань, 
оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у ліцеї не менше 
1 року.  

Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через 3 ро-
бочих дні після його проведення. 

Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до ліцею згідно з отримани-
ми результатами конкурсних випробувань за умови надання табелю успішності або 
свідоцтва про базову загальну середню освіту. Списки учасників конкурсу з виставле-
ними балами оприлюднюються у приміщенні ліцею.  

Учасник конкурсу (чи один з батьків), який не згоден з рішенням конкурсної 
комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до Управління освіти та інновацій-
ного розвитку Печерської районної в м. Києві державної адміністрації протягом 2 ро-
бочих днів після оголошення результатів конкурсу. 

Особа має право брати участь у конкурсах, що проводяться різними закладами 
освіти. У разі, якщо особа визнана переможцем у декількох закладах освіти, вона зара-
ховується до того з них, до якого надала оригінал документа про освіту та інші визна-
чені цим порядком документи впродовж 5 робочих днів після оголошення результа-
тів конкурсу в ліцеї. 

Учасники конкурсу, рекомендовані до зарахування, мають особисто надати за-
яву одного з батьків дитини (з пред’явленням документу, що посвідчує особу заявни-
ка). До заяви додаються: 1) копія свідоцтва про народження дитини, або документа, 
що посвідчує особу здобувача освіти; 2) оригінал медичної довідки за формою перви-
нної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчально-
го закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», зат-
вердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.10 р. № 682, за-
реєстрованою Міністерством юстиції України 10.09.10 р. № 794/18089; 3) оригінал від-
повідного документа про освіту. 

Діти або один з їх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біжен-
ця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий 
захист, та які не мають копії свідоцтва про народження дитини та/або оригіналу від-
повідного документа про освіту, зараховуються до ліцею без подання зазначених до-
кументів. 

Зарахування дітей до ліцею здійснюється до початку навчального року. Зара-
хування дітей до початку та впродовж навчального року здійснюється виключно на 
вільні місця за результатами конкурсу. 


