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ПОРЯДОК 

вступу учнів на конкурсних засадах 

до комунального закладу «Харківський університетський ліцей 

Харківської міської ради Харківської області»  

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Цей Порядок вступу учнів на конкурсних засадах до комунального закладу 

«Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської 

області» розроблений на підставі ст. 53 Конституції України; ст. 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»; ст. 2 п. 31, ст. 3 п. 22, ст. 13 

п. 13, ст. 22 п. 84, ст. 235 Закону України «Про освіту»; ст. 8 п. 26, ст. 9 п. 17, ст. 

18 п. 88 Закону України «Про загальну середню освіту»; Порядку ведення 

обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684; наказу Міністерства освіти і 

науки України від 14.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, 

відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів 

освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в 

                                            
1 п. 3 ст. 2 Розділу І Закону України «Про освіту»: «Суб’єкт освітньої діяльності має право самостійно приймати рішення з будь-яких 

питань у межах своєї автономії, визначеної цим Законом, спеціальними законами та/або установчими документами, зокрема з питань, не 

врегульованих законодавством»; 
2 п. 2 ст. 3 Розділу І Закону України «Про освіту»: «В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у 

праві на здобуття освіти. Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, 

національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, 

соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак.»; 
3 п. 1 ст. 13 Розділу ІІ Закону України «Про освіту»: «...Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі 

освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи. Право особи здобувати початкову та базову 
середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає 

ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.»; 
4 п. 8 ст. 22 Розділу ІІІ Закону України «Про освіту»: «Заклади освіти діють на підставі власних установчих документів, що затверджуються 

їх засновниками відповідно до законодавства.»; 
5 п. 1 ст. 23 Розділу ІІІ Закону України «Про освіту»: «Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів 

освіти.»; 

п. 2 ст. 23 Розділу ІІІ Закону України «Про освіту»: «Обсяг автономії закладів освіти визначається цим Законом, спеціальними законами та 

установчими документами закладу освіти.»; 
6 п. 2 ст. 8 Розділу ІІ Закону України «Про загальну середню освіту»: «Заклад загальної середньої освіти діє на підставі статуту, який 

затверджується засновником або уповноваженим ним органом.»; 
7 п. 1 ст. 9 Розділу ІІ Закону України «Про загальну середню освіту»: «Заклад загальної середньої освіти, що реалізує освітні програми на 

декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.» 
8 п. 8 ст. 18 Розділу ІІІ Закону України «Про загальну середню освіту»: «Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної 

середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти дозволяється проводити на конкурсних засадах. 
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Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016; п. 1.89 і 2.510 Статуту 

комунального закладу «Харківський університетський ліцей Харківської 

міської ради Харківської області» (далі КЗ «ХУЛ»).  

1.2. Цей Порядок визначає порядок вступу учнів у тому числі на конкурсних 

засадах до КЗ «ХУЛ» для здобуття загальної середньої освіти за денною 

формою навчання для дітей Харківського регіону відповідного віку.11  

1.3. Зарахування до КЗ «ХУЛ» здійснюється відповідно до наказу директора, 

що видається на підставі рішення Приймальної комісії, яка затверджується 

наказом директора на підставі рішення спільного засідання Ради ліцею та 

педагогічної ради, до складу якої входять завідувачі предметних кафедр, 

представники Ради ліцею, та заяви про зарахування до КЗ «ХУЛ» одного з 

батьків дитини чи її законного представника, поданої особисто (з 

пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) за зразком згідно 

цього Порядку.  

До заяви додаються: 

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує 

особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал 

відповідного документа); 

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової 

документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу 

про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», 

затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 

2010 року № 682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 10 вересня 2010 року за № 794/18089; Форма первинної облікової 

                                            
9 п. 1.8 Розділу І Статуту КЗ «ХУЛ»: «Ліцей самостійно приймає рішення і діє у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством 

України та цим Статутом»; 
10 п. 1.11 Розділу І Статуту КЗ «ХУЛ»: «Ліцей має право ... визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за 

погодженням з Департаментом освіти Харківської міської ради»; 
11 Підпункт 3 пункту 5 Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів: «Уповноважені органи … закріплюють 

територію обслуговування за закладами загальної середньої освіти, що належать до сфери їх управління (крім закладів загальної середньої 
освіти, зарахування до яких здійснюється виключно за результатами конкурсного відбору або за направленням в установленому порядку)». 
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документації N 063/о «Карта профілактичних щеплень», затверджена наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 10.01.2006 № 1, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України від 08.06.2006 за № 686/12560; 

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності). 

У випадку подання копії документів, передбачених цим пунктом, 

оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування (крім 

документа, визначеного підпунктом 1 цього пункту). 

1.4. Зарахування дітей до КЗ «ХУЛ» здійснюється, як правило, до початку 

навчального року виключно на вільні місця за підсумками конкурсного відбору.  

1.5. Інформація про спроможність КЗ «ХУЛ», кількість учнів у кожному класі 

та відповідно наявність вільних місць у кожному з них оприлюднюється на 

інформаційному стенді КЗ «ХУЛ» та на його веб-сайті. Інформація про 

наявність вільних місць оприлюднюється також впродовж двох робочих днів з 

дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом календарного року. 

Впродовж двох робочих днів Приймальна комісія приймає рішення про 

проведення додаткового конкурсного відбору. 

1.6. Якщо визначений цим Порядком термін припадає на вихідний, святковий 

або інший неробочий день, відповідна дія має бути вчинена не пізніше першого 

за ним робочого дня. 

1.7. З метою забезпечення права особи на здобуття повної загальної середньої 

освіти, в тому числі на здобуття початкової та базової середньої освіти в КЗ 

«ХУЛ», заклад обробляє надані їм персональні дані відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних».12 

1.8. Конкурсний відбір не проводиться у разі, якщо кількість поданих заяв про 

зарахування станом на 15 червня не перевищує загальної кількості місць у класі 

(класах) КЗ «ХУЛ» з урахуванням нормативу наповнюваності класів, 

визначеного Законом України «Про загальну середню освіту». У такому 

випадку наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня, після 

                                            
12 Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI у редакції від 30.01.2018. 
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якого зарахування відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв. 

1.9. Рішення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється не пізніше 

наступного робочого дня після його прийняття та містить інформацію про дату, 

місце і час проведення конкурсного відбору. 

1.10. Основний конкурсний відбір проводиться впродовж двох тижнів з дня 

оголошення конкурсу (з врахуванням часу для подання апеляційних скарг 

відповідно до цього Порядку). Наказ про зарахування видається не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття 

відповідного рішення апеляційною комісією. 

1.11. Порядок вступу та зразки завдань конкурсного відбору оприлюднюються 

на інформаційному стенді КЗ «ХУЛ» та на його веб-сайті не менше ніж за два 

місяці до початку проведення конкурсних випробувань. 

1.12. Вступні випробування спрямовані виключно на перевірку результатів 

навчання, визначених державними стандартами за попередній освітній період. 

1.13. Конкурсний відбір здійснюється публічно, з дотриманням принципів 

академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, 

об’єктивності, рівності та неупередженості. 

1.14. Результати конкурсного відбору оголошуються не пізніше ніж через три 

робочих дні після його проведення. Список учасників конкурсу, 

рекомендованих до зарахування, оприлюднюється на веб-сайті КЗ «ХУЛ». 

Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються на 

інформаційному стенді у приміщенні КЗ «ХУЛ». 

1.15. Учасник конкурсного відбору чи його законний представник, який не 

згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою 

до Департаменту освіти Харківської міської ради протягом двох робочих днів 

після оголошення результатів конкурсу. 

 



6 

 

II. Організація конкурсних випробувань 

 

2.1. Порядок конкурсного відбору оголошуються не пізніше ніж за два місяці 

до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу 

розміщується на інформаційному стенді в приміщеннях та на сайті КЗ «ХУЛ».  

2.2. Для проведення конкурсного відбору в КЗ «ХУЛ» створюється Приймальна 

комісія, яка затверджується наказом директора на підставі рішення спільного 

засідання Ради ліцею та педагогічної ради, до складу якої входять завідувачі 

предметних кафедр, представники Ради ліцею.  

2.3. Головою Приймальної комісії є директор КЗ «ХУЛ» або його заступник з 

навчально-виховної роботи. 

2.4. Приймальна комісія КЗ «ХУЛ» самостійно визначає чисельність 

предметної комісії, а також види, форми та час проведення конкурсних 

випробувань.13 

2.5. З кожного предмета інваріантної складової освітньої програми, який 

включено до випробувань, рішенням Приймальної комісії та наказом директора 

створюється предметна комісія, до складу якої входять викладачі відповідних 

навчальних предметів. До складу предметної комісії може залучатися 

практичний психолог.14 

2.6. Навчальні предмети, перелік завдань із навчальних предметів, за якими 

проводитиметься конкурсний відбір, визначає Приймальна комісія. 

2.7. Конкурсні завдання зберігаються у директора КЗ «ХУЛ» в запечатаному 

конверті. В день випробування конверт відкриває голова предметної комісії у 

присутності її членів та вступників. 

2.8. Випробування в рамках основного конкурсного прийому проводяться лише 

                                            
13 Згідно з пунктом 3 статті 2 Розділу І Закону України «Про освіту»: «Суб’єкт освітньої діяльності має право самостійно приймати 

рішення з будь-яких питань у межах своєї автономії, визначеної цим Законом, спеціальними законами та/або установчими документами, 

зокрема з питань, не врегульованих законодавством» 
14 У відповідності до статті 13 Розділу ІІ Положення про психологічну службу у системі освіти України (затверджено Наказом МОНУ від 

22.05.2018 р. № 509, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 р. За № 885/32337): «Практичний психолог закладу 

установи освіти здійснює ... психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового і соціального розвитку здобувачів 
освіти». 
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в період з 31 травня по 15 червня. Додатковий конкурсний прийом (за наявності 

вільних місць) здійснюється у серпні і відбувається не пізніше, ніж за п’ять 

робочих днів до початку нового навчального року. 

2.9. За інших рівних умов право першочергового зарахування до вступу в КЗ 

«ХУЛ» діти викладачів ліцею, а також діти, чиї брати або сестри уже 

навчаються у ліцеї. 

 

III. Порядок приймання дітей до 1-го класу 

 

3.1. Заява про прийняття дитини до першого класу КЗ «ХУЛ», подається одним 

з батьків дитини особисто з 1 квітня до 25 травня. Впродовж 26 травня - 15 

червня заяви про прийняття дітей не приймаються, що не виключає права 

батьків подавати заяви після 15 червня на вільні місця.  

3.2. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв не перевищує загальної 

кількості місць у першому (перших) класі (класах), не пізніше 01 червня 

видається наказ про прийняття усіх дітей. Список зарахованих  учнів із 

зазначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в КЗ «ХУЛ». Інформація 

про наявність вільних місць оприлюднюється на сайті ліцею (якщо такі є). 

3.3. Якщо станом на 26 травня кількість поданих заяв перевищить загальну 

кількість місць у першому (перших) класі (класах), приймання дітей 

відбувається за такими правилами: 

3.3.1. Приймання дітей проводиться у терміни, що визначені Приймальною 

комісію, у формі співбесіди з дитиною у присутності її батьків або їх законних 

представників (за їх бажанням).15 

3.3.2 Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу КЗ «ХУЛ», включає 

виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки загального рівня 

розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та 

                                            
15 Відповідно до пункту 1 статті 9 Розділу ІІ Закону України «Про загальну середню освіту»: «Заклад загальної середньої освіти, що 

реалізує освітні програми на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня 

діяльність.» та пункту 8 статті 18 Розділу ІІІ Закону України «Про загальну середню освіту»: «Зарахування учнів до ліцеїв, приватних 
закладів загальної середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти дозволяється проводити на конкурсних засадах ...» 
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здатності до вивчення навчальних предметів відповідно до вимог Нової 

української школи.16 

3.3.3 Конкурсні завдання розробляє предметна комісія, які затверджуються 

Приймальною комісією та погоджуються з психологічною службою КЗ «ХУЛ». 

3.3.4. Перевірка знань та умінь дитини понад обсяги освітньої програми 

закладу дошкільної освіти не допускається. 

3.3.5. Чисельність предметної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає 

до 1-го класу КЗ «ХУЛ», не перевищує трьох осіб, включаючи практичного 

психолога. 

3.3.6. Співбесіда триває не більше 20 хвилин. 

3.3.7. Зарахування дітей до першого (перших класів) класу відбувається за 

результатами співбесіди та затверджуються наказом директора КЗ «ХУЛ». 

 

IV. Порядок зарахування та конкурсного відбору до 5-го класу 

 

4.1. Зарахування до 5-х класів КЗ «ХУЛ» відбувається після видання наказу про 

переведення до нього учнів 4 класу. 

4.2. У разі створення додаткового 5-го класу зарахування на вільні місця 

відбувається за результатами конкурсного відбору. Оголошення про 

конкурсний відбір оприлюднюється у терміни, зазначені у п. 1.12 цього 

Порядку. 

4.3. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або їхніх 

законних представників, що подається на ім’я директора КЗ «ХУЛ», а також 

табеля успішності учня за 4 клас.  

4.4. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-го класу КЗ «ХУЛ» 

проводяться з математики та іноземної мови (за вибором англійська, німецька, 

французька) в усній (співбесіда, усне опитування) та письмовій формах 

(диктант, тестування, письмова робота, тощо). Конкурсні завдання готуються 

                                            
16 Відповідно до Державного стандарту початкової освіти, який було затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 

2018 р. № 87. 
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провідними учителями предметних методичних кафедр КЗ «ХУЛ» за 

навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки 

України. 

4.5. Приймальна комісія формує списки рекомендованих до зарахування до 5-го 

класу КЗ «ХУЛ», враховуючи результати вступних випробувань на 

достатньому та високому рівнях навчальних досягнень з кожного конкурсного 

предмету та середнього балу табелю успішності за 4 клас. 

 

V. Порядок зарахування та конкурсного відбору до 10-х профільних класів 

 

5.1. У КЗ «ХУЛ» 10-ті класи є профільними.17 

5.2. Зарахування до 10-их класів КЗ «ХУЛ» відбувається після видання наказу 

про переведення до нього учнів 9 класу, які не виявили намір припинити 

навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти 

відповідно до цього Порядку. 

5.3. Для учнів 9-х класів КЗ «ХУЛ», які виявили бажання навчатися в 10-х 

профільних класах проводиться попередній конкурсний відбір. 

5.3.1. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або 

їхніх законних представників, що подається на ім’я директора КЗ «ХУЛ», а 

також копії свідоцтва про базову загальну середню освіту. 

5.3.2. Приймальна комісія формує списки рекомендованих до зарахування до 

10-х профільних класів КЗ «ХУЛ», враховуючи результати Державної 

підсумкової атестації та річного балу на достатньому та високому рівнях 

навчальних досягнень з відповідного конкурсного предмету та середнього балу 

свідоцтва про базову загальну середню освіту. 

5.3.3. Учні, які не були рекомендовані до зарахування мають можливість 

приймати участь у основному конкурсному відборі на загальних засадах. 

5.4. На вільні місця (за їх наявності) діти зараховуються за конкурсом. 

                                            
17 Згідно п. 1.10 Статуту КЗ «ХУЛ»: «ліцей – навчальний заклад III ступеня з багатопрофільним навчанням та допрофесійною 

підготовкою.» 



10 

 

5.5. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або їхніх 

законних представників, що подається на ім’я директора КЗ «ХУЛ», а також 

копії свідоцтва про базову загальну середню освіту. 

5.6. Конкурсний відбір для учнів, які вступають до 10-х класів КЗ «ХУЛ», 

проводяться з профільних предметів, які визначаються Приймальною комісією 

(математика, біологія, історія України, українська мова тощо), та іноземної 

мови (за вибором: англійська, німецька, французька) в письмовій (диктант, 

тестування, письмова робота тощо) та в усній (співбесіда, усне опитування) 

формах. 

5.7. Під час виконання письмових конкурсних завдань вступникам видається 

папір зі штампом КЗ «ХУЛ». Перша сторінка роботи відділяється від самої 

письмової роботи. 

5.8. Для проведення співбесіди, яка може передбачати виконання спеціальних 

діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її 

інтелекту та наявності творчого потенціалу, під час конкурсу вступникам 

видається папір зі штампом ліцею для підготовки до відповіді (складання тез 

або плану відповіді, запису основних визначень тощо). 

5.9. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, переможці III-IV етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники III етапу конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт МАН поточного навчального року 

звільняються від конкурсного випробування з відповідного профільного 

предмета. У такому разі вступнику виставляється до протоколу максимальна 

кількість балів. 

5.10. Після закінчення випробування письмові роботи зашифровуються 

головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії 

без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється директором КЗ 

«ХУЛ» і головою предметної комісії після виставлення балів. 

5.11. Приймальна комісія формує списки рекомендованих до зарахування до 

10-х профільних класів КЗ «ХУЛ», враховуючи результати вступних 
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випробувань на достатньому та високому рівнях навчальних досягнень з 

кожного конкурсного предмету та середнього балу свідоцтва про базову 

загальну середню освіту. 

 

VI. Порядок зарахування та конкурсного відбору до 6–9-х та 11-х класів 

 

6.1. До 6–9-х та 11-х класів переводяться всі учні 5–8-х та 10-х класів КЗ 

«ХУЛ», які не виявили намір припинити навчання в ньому. 

6.2. Зарахування до 6–9-х та 11-х класів на вільні місця відбувається за 

результатами конкурсного відбору. 

6.3. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється продовж двох 

робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом 

календарного року. 

6.4. Рішення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється відповідно 

з п. 1.10 цього Порядку. 

6.5. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або їхніх 

законних представників, що подається на ім’я директора КЗ «ХУЛ», а також 

табеля успішності учня за попередній/поточний навчальний рік. Заяви на участь 

у конкурсному відборі на вільні місця до 6–9-х та 11-х класів приймаються 

протягом тижня з дня оголошення про наявність вільних місць. 

6.6. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 6–9-х та 11-х класів, 

проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного 

конкурсного прийому, а також у канікулярний час протягом навчального року. 

6.7. Приймальна комісія КЗ «ХУЛ» визначає умови, форму та термін 

проведення конкурсного відбору до 6–9-х та 11-х класів.  

6.8. Приймальна комісія формує списки рекомендованих до зарахування до 

відповідного класу КЗ «ХУЛ», враховуючи результати вступних випробувань 

на достатньому та високому рівнях навчальних досягнень з кожного 

конкурсного предмету та середнього балу табелю успішності за 

попередній/поточний навчальний рік. 


