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Порядок вступу до Комунального закладу «Харківський ліцей  

з посиленою військово-фізичною підготовкою “Правоохоронець”»  

Харківської обласної ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Порядок вступу до Комунального закладу «Харківський ліцей з 

посиленою військово-фізичною підготовкою “Правоохоронець”» Харківської 

обласної ради (далі – Порядок) визначає порядок відбору, проведення 

конкурсних випробувань та зарахування до закладу освіти кандидатів на 

навчання (вступників). 

Порядок розроблений відповідно до Законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положення про 

військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із 

посиленою військово-фізичною підготовкою, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 672, Порядку зарахування, 

відрахування та переведення осіб до військових (військово-морських, військово-

спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, 

затвердженого наказом Міністерства оборони України 28 липня 2021 року № 

220 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2021 р. за № 

1252/36874), наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 

«Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної 

середньої освіти» та від 20.02.2002 № 114 (у редакції наказу Міністерства освіти 

і науки України від 23.11.2009 № 1054) «Про затвердження Положення про 

експериментальний загальноосвітній навчальний заклад», наказу Департаменту 

науки і освіти Харківської державної обласної адміністрації від 08.04.2019 № 91 

«Про затвердження рішень колегії Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації від 27.03.2019», яким Комунальному закладу 

«Харківський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою 

“Правоохоронець”» Харківської обласної ради надано статус 

експериментального закладу освіти регіонального рівня, листа – роз’яснення 

Міністерства освіти і науки України №1/9-292 від 08.05.2018 «Щодо 

застосування окремих положень нового Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 

повної загальної середньої освіти»); Статуту Комунального закладу 

«Харківський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою 

“Правоохоронець”» Харківської обласної ради (далі – ліцею).  

1.2. Порядок обговорений та схвалений на засіданні педагогічної ради 

ліцею (протокол №4 від 11.02.2022) та на засіданні науково-методичної ради 

дослідно-експериментальної роботи (протокол №3 від 02.02.2022). Порядок 

оприлюднений на сайті закладу освіти. Зміни до Порядку (в разі наявності) 

приймаються педагогічною радою та оприлюднюються не менш, ніж за два 

місяці до початку конкурсу.  
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1.3. Ліцей є експериментальним закладом спеціалізованої освіти, що 

забезпечує здобуття освіти військового профілю для осіб (далі — ліцеїстів) з 13 

років одночасно із здобуттям базової та/або профільної середньої освіти. В 

закладі функціонують 9-11-ті класи. 

1.4. Вступ до ліцею здійснюється на конкурсній основі за результатами 

вступних випробувань з урахуванням результатів медичного огляду та 

професійно-психологічного відбору. 

1.5. Конкурс проводиться, як правило, серед мешканців Харківської 

області (м. Харків включно). 

1.6. Вступ відбувається, як правило, до 9-го класу (І курс) та 10-го класу 

(ІІ курс) до початку навчального року та впродовж навчального року на вільні 

місця за їх наявності. 

1.7. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі. 

 

2. Умови вступу та порядок відбору кандидатів на навчання 

 

2.1. На навчання до ліцею приймаються громадяни України, мешканці 

Харківської області (м. Харків включно), які виявили бажання у майбутньому 

обрати професію, пов’язану із захистом правопорядку в Україні; придатні за 

станом здоров’я до майбутньої служби в правоохоронних органах, мають на 

момент вступу основну групу здоров’я, закінчили 8 або 9 класів 

загальноосвітнього закладу освіти та мають в табелі успішності або у свідоцтві 

про базову загальну середню освіту навчальні досягнення середнього, 

достатнього та високого рівнів. 

2.2. Відповідно до вимог Статуту закладу та обласної програми дослідно-

експериментальної роботи за темою «Формування деяких складових готовності 

до подальшої служби (роботи) у правоохоронних органах здобувачів освіти 

закладів профільної середньої освіти відповідно до умов виконання Україною 

ключових зобов’язань щодо забезпечення гендерної рівності» на базі КЗ 

ХЛПВФП «Правоохоронець» на 2019-2022 рр.» конкурс проводиться окремо за 

категоріями (окремо для осіб, що мешкають в м. Харкові, та осіб, що мешкають 

в інших населених пунктах Харківської області; окремо за категоріями 

учасників експерименту). Відповідно до Статуту закладу співвідношення 

зарахованих повинне бути: 30% мешканців міста Харкова, 70% – мешканці 

інших населених пунктів Харківської області; за умовами вищезазначеної 

обласної програми кількість осіб - дівчат, мешканок міста Харкова, які 

зараховуються для проведення експерименту, не перевищує 15% від загальної 

кількості зарахованих осіб. Додаткові вимоги до дівчат-учасниць експерименту 

можуть визначатися науково-методичною радою з дослідно-експериментальної 

роботи та оприлюднюються не пізніше ніж за два місяці до початку конкурсу на 

поточний рік  в приміщенні та на сайті закладу освіти. 

2.3. Заяви про бажання дитини вступити на навчання до ліцею подаються 

голові конкурсній комісії особисто батьками або особами, які їх замінюють, до 

10 червня року вступу (зразок заяви – Додаток 1).  

До заяви додаються: 
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- особиста заява вступника на ім’я начальника ліцею (Додаток 2); 

- копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує 

особу здобувача освіти (під час подання копії надається оригінал 

відповідного документа); 

- довідка про отримання ідентифікаційного коду здобувача освіти за її 

наявності; 

- 4 фотографії 3х4; 

- довідка про склад сім’ї (форма 3) або документ, що визначає місце 

проживання дитини або одного із її батьків; 

- висновок військово-лікарняної комісії відповідно до вимог наказу 

Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 «Про 

затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних 

Силах України» або «Медична довідка (лікарський консультаційний 

висновок) - форма № 86/о», а також довідка з висновком лікаря про 

визначення медичної групи для уроків фізичної культури – форма 

первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня 

загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового 

медичного профілактичного огляду» (додатково до форми або до 

висновку); 

- рентгенографічне (флюорографічне, бажано цифрове) дослідження 

органів грудної клітини (для дітей до 15 років – довідка про результат 

туберкулінової проби); 

- результати електрокардіограми серця та ЕХО (УЗД) серця із висновком 

лікаря; 

- результати УЗД нирок із висновком лікаря; 

- медичну довідку про зроблені щеплення (форма 63, завірена закладом і 

печаткою лікаря); 

- для дітей з 15 років – довідка про групу крові та резус-фактор; 

- копія табеля про успішність (за І семестр навчання) поточного 

навчального року, завірена печаткою закладу освіти та підписана 

директором; 

- копія документів про пільговий статус дитини (для учнів пільгової 

категорії); 

- характеристика з попереднього місця навчання, звірена підписом 

директора та скріплена печаткою закладу освіти (за бажанням). 

В день прибуття до ліцею для проходження конкурсного відбору 

вступники подають до приймальної комісії оригінал свідоцтва про базову 

загальну середню освіту з додатком (для осіб, які закінчили 8 класів, - оригінал 

табеля про успішність, завірений печаткою закладу освіти та підписаний 

директором). 

2.4. За достовірність інформації та документів, що подано до закладу 

освіти, згідно з вимогами законодавства, відповідає особа, яка їх надає. 

2.5. Заклад освіти обробляє надані персональні дані відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних». 
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2.6. Рішення про проведення конкурсних випробувань оприлюднюється 

на сайті закладу освіти не пізніше наступного робочого дня після його 

прийняття та містить інформацію про дату, місце і час їх проведення. 

2.7. Начальник ліцею до 10 червня повідомляє вступників про їх допуск 

до конкурсних випробувань та термін прибуття до ліцею на вступні 

випробування.  

2.8.  Вступники та їх родичі на час конкурсних випробувань житлом та 

харчуванням не забезпечуються. Вступники перебувають за межами ліцею й 

прибувають у ліцей тільки на консультації та для участі у конкурсних 

випробуваннях. 

2.9.  Протягом вступних випробувань вступники дотримуються правил 

поведінки, встановлених у ліцеї. 

2.10.  Конкурс не проводиться у випадку, якщо кількість поданих заяв про 

зарахування станом на 10 червня не перевищує загальної кількості місць у класі 

(класах) закладу освіти з урахуванням нормативу наповнюваності класів, 

визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».  

2.11.  Із числа осіб, не зарахованих до ліцею за результатами конкурсу, 

формується відповідно до їх рейтингу резерв вступників до ліцею в кількості 

20% відсотків чисельності набору. Зазначені особи мають переважне право на 

зарахування до ліцею протягом навчального року за наявності вільних для 

навчання місць. 

2.12.  До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені 

додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх 

наявності) у 9-11 класах, що проводяться на загальних засадах (у тому ж 

порядку і за аналогічними завданнями, що і основні вступні випробування). 

 

 

3. Організація конкурсу 

 

3.1. Конкурс є публічним заходом і відбувається з дотриманням 

принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, 

чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості. 

Організація конкурсу визначається наказом начальника закладу освіти про 

організацію конкурсу до КЗ ХЛПВФП «Правоохоронець» на поточний рік. 

3.2. Конкурс (основні вступні випробування) має бути завершений 

впродовж двох тижнів з дня його оголошення (з врахуванням часу для подання 

апеляційних скарг відповідно до цього Порядку). 

Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом 

навчального року за наявності вільних місць. При цьому наповнюваність класів 

не повинна перевищувати чинні вимоги. 

3.3. Кандидати на навчання до ліцею проходять наступні конкурсні 

випробування, що відповідають спеціалізації закладу та проводяться в обсязі 

чинних державних програм для загальноосвітніх закладів освіти: 
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- фахові конкурсні випробування: медичний огляд, психологічне 

тестування, оцінка рівня фізичної підготовки в межах навчальної програми з 

фізичної культури; 

- вступні іспити із загальноосвітніх дисциплін: для вступників до 9-

го класу - випробування з української мови; випробування з історії України, 

співбесіда з математики. Випробування з історії України є профілюючим; для 

вступників до 10-го класу - випробування з української мови; випробування з 

історії України, співбесіда з математики та іноземної мови. Випробування з 

історії України є профілюючим. 

3.4. Вступники, які закінчили 9 класів та отримали свідоцтво з відзнакою, 

здають одне вступне випробування – з історії України. 

3.5. Рішення про придатність (непридатність) вступника до навчання у 

ліцеї за станом здоров’я приймається військово-лікарською комісією відповідно 

до вимог наказу Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 «Про 

затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах 

України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 

року за № 1109/15800 або лікарем-педіатром за анамнезом попереднього 

медичного огляду за місцем проживання (облікова форма МОЗ України № 

086/о) та конкурсною комісіє за вивченням наданих результатів медичних 

досліджень, об’єктивного обстеження вступників.  

3.6. Рішення (придатний, непридатний) про придатність для навчання у 

ліцеї за результатом медичного огляду заносяться в окрему відомість і 

враховуються при визначенні проходження фахових випробувань. За потребою 

фахівець, який проводив вивчення, роз’яснює батькам вступника (вступнику), 

якого визнано непридатним, причини такого висновку. 

3.7. Оцінка індивідуальних психологічних якостей проводиться з метою 

виявлення у вступників конкретних особистих якостей та індивідуальних 

особливостей, необхідних для успішного навчання в ліцеї та подальшого 

ефективного застосування одержаних знань під час отримання професії та 

подальшої служби у правоохоронних органах.  

3.8. Оцінка індивідуальних психологічних якостей складається з оцінки 

готовності до професійної діяльності, оцінки рівня нервово-психічної стійкості 

та оцінки спроможності до навчання. 

3.9. Вивчення індивідуальних психологічних якостей із наведених вище 

розділів здійснюється практичним психологом, який входять до складу 

приймальної комісії, за методикою проведення психологічного обстеження 

(Додаток 3). 

3.10. Результати психологічного обстеження заносяться в окрему відомість 

(придатний, непридатний) і враховуються при визначенні проходження фахових 

випробувань. За потребою фахівець, який проводив вивчення, роз’яснює 

батькам вступника (вступнику), якого визнано непридатним, причини такого 

висновку. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08
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3.11.  Перевірка рівня фізичної підготовленості проводиться після 

проведення медичного огляду відповідно до критеріїв оцінювання рівня 

фізичної підготовленості (додаток 4).  

3.12.  Вступники, які не витримали фахові вступні випробування, до 

вступних випробувань з навчальних предметів  не допускаються. 

3.13.  Форма проведення конкурсних випробувань із загальноосвітніх 

дисциплін, конкурсні завдання, зміст яких має відповідати навчальним 

програмам загальноосвітньої середньої школи відповідного класу, схвалюються 

педагогічною радою закладу освіти та затверджуються начальником ліцею.  

3.14.  Оцінювання результатів конкурсних випробувань із загальноосвітніх 

дисциплін відбувається за 12-бальною системою. 

3.15.  Не пізніше ніж за два місяці до початку  конкурсу в приміщенні та на 

сайті закладу освіти розміщується інформація щодо проведення психологічного 

тестування, нормативів оцінювання рівня фізичної підготовки, форми 

проведення конкурсних випробувань, перелік питань із історії України, вимоги 

щодо оцінювання роботи з української мови.  
 

 

4. Проведення конкурсу 

 

4.1. Для проведення конкурсу у КЗ ХЛПВФП «Правоохоронець» 

створюється приймальна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних 

випробувань – предметні комісії за кожним з предметів. Склад приймальної і 

предметних комісій затверджується начальником ліцею. До складу приймальної 

комісії обов’язково залучається практичний психолог та лікар-педіатр, 

представники підрозділів кадрового забезпечення правоохоронних органів (за 

згодою), члени науково-методичної ради з дослідно-експериментальної роботи. 

Головою конкурсної комісії є начальник ліцею або його заступник. 

4.2. Приймальна комісія організує інформування кандидатів на навчання 

та їх батьків (осіб, що їх замінюють) про особливості організації освітнього 

процесу закладу освіти, про перспективи подальшого навчання у закладах вищої 

освіти із специфічними умовами навчання та служби (роботи) в правоохоронних 

органах, про рекомендації щодо вимог до кандидатів на навчання за станом 

здоров’я; проводить профорієнтаційне анкетування (за згодою); визначає 

послідовність, строки проведення конкурсних випробувань; відповідає за 

ознайомлення кандидатів на навчання та їх батьків (осіб, які їх замінюють) із 

часом та порядком проведення випробувань; вивчає документи, що 

підтверджують пільги при конкурсному відборі; приймає рішення щодо 

врахування при проведенні конкурсу виняткових обставин, вирішує інші 

питання, що пов’язані із організацією та проведенням конкурсу.  

4.3. Приймальна комісія здійснює прийом документів вступників і за 

результатами їх вивчення складає соціальну картку вступника до ліцею (Додаток 

5) та список вступників до ліцею (Додаток 6). Списки, підписані головою 

комісії, виносяться на розгляд приймальної комісії, яка приймає рішення щодо 
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допуску вступників до вступних випробувань, про що складається відповідний 

протокол.  

4.4. Вступникам, які допущені до вступних випробувань, видається картка 

вступника до ліцею (Додаток 7), яка є перепусткою на кожне із вступних 

випробувань.  

4.5. Прибуття вступника для складання вступних випробувань 

проводиться за письмовим (електронним) викликом, підписаним начальником 

(керівником) ліцею. 

 

4.6. Конкурсні завдання зберігаються у начальника ліцею в запечатаному 

конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у 

присутності її членів та кандидатів на навчання. 

4.7. Для проведення конкурсних випробувань вступникам видається папір 

зі штампом закладу освіти. 

При підписанні конкурсної письмової роботи враховується, що першу 

сторінку буде відділено від самої письмової роботи. 

Після закінчення випробування відбувається шифрування письмових робіт 

головою предметної комісії, та роботи передаються для перевірки членам цієї 

комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою 

предметної комісії після виставлення балів. 

4.8. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для 

випробувань, що відбуваються у різні дні. 

Під час складання вступних випробувань вступникам забороняється 

заносити в аудиторію та використовувати мобільні телефони, інші засоби 

зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а 

також окремі елементи, які можуть бути складовими відповідних технічних 

засобів чи пристроїв. Вступники, які порушили вимоги цього пункту, 

вважаються такими, що не пройшли конкурс. 

4.9. Письмові роботи кандидатів на навчання та аркуші із записами, 

зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у 

закладі освіти на тих же умовах, що й протоколи Державної підсумкової 

атестації. Місце їх зберігання визначає начальник ліцею. 

4.10. Результати конкурсних випробувань оформлюються у вигляді 

протоколів відповідної комісії (Додаток 8), які зберігаються у закладі освіти 

протягом року. 

4.11.  Приймальна комісія інформує вступників про результати вступних 

випробувань шляхом оприлюднення списків учасників конкурсу із зазначенням 

балів, отриманих під час вступного випробування, на інформаційному стенді 

ліцею та/або на його вебсайті або іншими способами (повідомленням на 

електронну пошту, у телефонному режимі). Результати усного випробування 

оголошуються в той самий день, письмового, цифрового – не пізніше ніж через 

три дні після його проведення.  
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5. Порядок зарахування 
 

5.1. Приймальна комісія КЗ ХЛПВФП «Правоохоронець» формує 

рейтингові списки кандидатів на навчання окремо за категоріями (окремо для 

осіб, що мешкають в м. Харкові та осіб, що мешкають в інших населених 

пунктах Харківської області; окремо за категоріями учасників експерименту). 

Відповідно до Статуту закладу співвідношення зарахованих повинне бути: 30% 

мешканців міста Харкова, 70% – мешканці інших населених пунктів Харківської 

області; за умовами вищезгаданої обласної науково-дослідної програми 

кількість осіб, які зараховуються для проведення експерименту не перевищує 

15% від загальної кількості зарахованих осіб). 

5.2. У рейтинговому списку зазначаються: 

- прізвище, ім’я та по батькові кандидата на навчання; 

-  конкурсний бал вступника; 

- підстави права на зарахування поза конкурсом, за умови успішного 

складання вступних випробувань 

- підстави права на першочергове зарахування при однаковому 

конкурсному балі.  

5.3. Рейтинговий список впорядковується:  

- за конкурсним балом від більшого до меншого;  

- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому 

конкурсному балі.  

5.4. Право на зарахування поза конкурсом, за умови успішного складання 

вступних випробувань, мають: 

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;  

- діти учасників бойових дій, які загинули (пропали безвісти), померли 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під 

час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 

і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів; 

- діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, 

контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в 

Революції Гідності.  
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5.5. Права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному 

балі мають: 

- діти працівників правоохоронних органів, військовослужбовців, 

журналістів, шахтарів, які загинули або отримали каліцтво під час 

виконання службових обов’язків 

- діти військовослужбовців та учасників бойових дій; 

- діти, які виховуються одним із батьків; 

- діти з багатодітних сімей; 

- діти учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС; 

- переможці III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад; 

- діти з тимчасово окупованих територій (АР Крим, окремі райони 

Луганської та Донецької областей); 

- діти, батьки яких проживають у районі проведення операції Об’єднаних 

сил (на час її проведення); 

- діти внутрішньо переміщених осіб із району проведення операції 

Об’єднаних сил (на час її проведення) та з тимчасово окупованих територій 

(АР Крим, окремі райони Луганської та Донецької областей); 

- обдаровані і талановиті діти, які є учасниками або переможцями 

міжнародних та всеукраїнських творчих конкурсів, спортивних змагань. 

- діти із сімей ветеранів війни (воїнів Антитерористичної операції, 

учасників бойових дій, інвалідів, учасників війни);  

- діти із сімей співробітників ліцею та Харківського національного 

університету внутрішніх справ; 

- діти із родин працівників та пенсіонерів правоохоронних органів та 

інших силових структур України; 

- особи, які отримали вищий бал на іспиті з історії України; 

- особи, які мають вищий середній бал в документі про освіту. 

5.6. Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до закладу освіти 

згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань. Наказ про 

зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення 

результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною 

комісією. 

5.7. Діти учасників бойових дій, які загинули (пропали безвісти), померли 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення 
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національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення 

зазначених заходів, мають право на зарахування до ліцею упродовж усього 

навчального року (за умови проходження ними конкурсу та наявності вільних 

місць). 

5.8. Вступники, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять 

упродовж десяти днів від їх початку без поважних причин, відраховуються з 

ліцею наказом начальника (керівника) ліцею. Наказ начальника (керівника) 

ліцею надсилається батькам вступника, відповідним органам опіки та 

піклування та органам управління у сфері освіти за місцем проживання батьків 

вступника протягом трьох робочих днів після видання наказу. 

На звільнені місця за рішенням педагогічної ради проводиться додаткове 

зарахування з числа резерву. 

Вступникам, які не прибули на вступні випробування через поважну 

причину, і надали документ, який підтверджує такі обставини, на підставі 

такого документа надається право складати вступні випробування у термін, 

визначений головою приймальної комісії, але не пізніше 10 серпня поточного 

року. 

Вступники, які в призначений час не прибули на одне із вступних 

випробувань без поважних причин, до складання наступних вступних 

випробувань не допускаються і в конкурсі участі не беруть. 

5.9. Учасник конкурсу (або один із батьків; або особа, яка замінює 

батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з 

апеляційною скаргою до Департаменту освіти і науки Харківської обласної 

державної адміністрації протягом двох робочих днів після оголошення 

результатів конкурсу.  

5.10. Апеляційна комісія Департаменту освіти і науки Харківської 

обласної державної адміністрації зобов’язана розглянути апеляційну скаргу 

впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалити обґрунтоване 

рішення. До складу апеляційної комісії не можуть входити працівники закладу 

освіти, в якому проводився конкурс. Проведення будь-яких додаткових 

конкурсних випробувань дитини під час розгляду апеляційної скарги 

забороняється. 

o Апеляційна комісія має право: 1) залишити рішення конкурсної комісії 

без змін; 2) змінити чи анулювати результати оцінювання учасника 

(учасників); 3) визнати результати конкурсу недійсними. У випадку 

визнання результатів конкурсу недійсними Департамент освіти і науки 

Харківської обласної державної адміністрації зобов’язаний 

організувати конкурс повторно. 

o Вступник має право брати участь у конкурсах, що проводяться різними 

закладами освіти. У разі, якщо вступник визнаний переможцем у 

декількох закладах освіти, вона зараховується до КЗ ХЛПВФП 
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«Правоохоронець» в разі надання  оригіналу документа про освіту 

упродовж 5 робочих днів після оголошення результатів конкурсу, але 

не пізніше 31 серпня. 

o  Зарахована особа повинна надати до КЗ ХЛПВФП «Правоохоронець» 

особову справу та медичну картку встановленого зразка, а також 

оригінал відповідного документа про освіту. 

 

6. Контроль за проведенням конкурсу 

 

6.1. Начальник КЗ ХЛПВФП «Правоохоронець» зобов’язаний 

забезпечити організацію та проведення конкурсу з дотриманням вимог цього 

Порядку. 
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Додаток 1 

до Порядку вступу до Комунального 

закладу «Харківський ліцей з 

посиленою  військово-фізичною 

підготовкою “Правоохоронець”» 

Харківської обласної ради  
 

Начальнику  Комунального 

закладу «Харківський ліцей з 

посиленою  військово-фізичною 

підготовкою “Правоохоронець”» 

Харківської обласної ради 

Дербеньовій А.Г.  

 ___________________________________ ,  
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) заявника чи одного з 

батьків дитини)  

який (яка) проживає за адресою: 

 ___________________________________   
(адреса фактичного місця проживання)  

  ___________________________________  

Контактний телефон:  

 ___________________________________  

Адреса електронної поштової скриньки:  

 ___________________________________  

 

ЗАЯВА 

про зарахування 

 

Прошу зарахувати  ______________________________________________  
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження)  

до _____ класу, який (яка) фактично проживає (перебуває) за адресою 

____________________________________________________________________ 

на _____________ форму здобуття освіти.  

Повідомляю про:  

наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне 

підкреслити) ________________________________________________________ ; 

навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні 

(потрібне підкреслити) ________________________________________________ ; 
                                   (прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) брата/сестри) 

про роботу одного з батьків дитини в закладі освіти  _______________________  

  ___________________________________________________________________ ; 
(прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності), посада працівника закладу освіти) 

потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому 

процесі: так/ні (потрібне підкреслити);  
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інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього 

процесу: ____________________________________________________________ . 

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у 

наданих до заяви документах. 

 

 

______________ 
(дата) 

___________________ 
(підпис) 
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Додаток 2 

до Порядку вступу до Комунального 

закладу «Харківський ліцей з 

посиленою військово-фізичною 

підготовкою “Правоохоронець”» 

Харківської обласної ради  
 

 

Начальнику  Комунального 

закладу «Харківський ліцей з 

посиленою військово-фізичною 

підготовкою “Правоохоронець”» 

Харківської обласної ради 

Дербеньовій А.Г.  

 ___________________________________ ,  
(прізвище, ім’я та по батькові вступника ) 

який (яка) проживає за адресою: 

 ___________________________________   
(адреса фактичного місця проживання)  

  ___________________________________  

Контактний телефон:  

 ___________________________________  

Адреса електронної поштової скриньки:  

 ___________________________________  

 

ЗАЯВА 

про зарахування 

 

Прошу зарахувати мене,  _________________________________________  
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження)  

до _____ класу КЗ ХЛПВФП «Правоохоронець»  

на _____________ форму здобуття освіти.  

 

Ознайомлений із Статутом КЗ ХЛПВФП «Правоохоронець», зобовязуюсь 

виконувати всі вимоги.   

Протягом вступних випробувань зобов’язуюсь дотримуватись  правил 

поведінки,  встановлених у ліцеї.  

 

 

______________ 
(дата) 

 

 

___________________ 
(підпис) 
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Додаток 3 

до Порядку вступу до Комунального 

закладу «Харківський ліцей з 

посиленою військово-фізичною 

підготовкою “Правоохоронець”» 

Харківської обласної ради  
 

  

МЕТОДИКА 

проведення психологічного обстеження 
  

    Психологічне обстеження проводиться  за методиками оцінювання 

індивідуальних психологічних якостей абітурієнтів  у такій послідовності: 

 Інструктаж щодо порядку виконання і сутності завдань – 3 хв; 

 Карта психологічного обстеження – 10 хв.; 

 №1 «Діагностична анкета» - 15 хв.; 

 №2 «Числові ряди» - 7 хв.; 

 №3 «Графічні зображення» - 10 хв.; 

 перерва - 15 хв.; 

 №4 «Критичність в асоціативному мисленні» - 10 хв; 

 №5 «Арифметичний рахунок» - 10 хв.; 

 №6 «Айзенк» - 25 хв. 

   Максимальна кількість рейтингових балів, яку може набрати вступник – 20. 

   Вона складається із суми: 

а)   оцінки психологічних якостей  - методики №1,5  (10 балів); 

б)   оцінки загального розвитку - методики №2,3,4 (10 балів). 
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Таблиця №1 

переведення  рейтингових  балів  у оцінку за 12-ти бальною  системою оцінювання 

навчальних досягнень учнів 

  

Кількість набраних рейтингових балів 

  

Оцінка за дванадцятибальною системою 

оцінювання навчальних досягнень учнів 

1-4 

5-6 

7-8 

9-10 

11-12 

13-14 

15-16 

17-18 

19-20 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

    Результати  психологічного обстеження заносяться у окрему відомість і враховуються 

конкурсною комісією під час надання рекомендацій до вступу. 
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Додаток 4 

до Порядку вступу до Комунального 

закладу «Харківський ліцей з 

посиленою військово-фізичною 

підготовкою “Правоохоронець”» 

Харківської обласної ради  

 

Фізична підготовленість (навчальний предмет -фізична культура)  

  Перевірка рівня фізичної підготовленості відноситься до фахових 

випробувань та проводиться після проведення медичного огляду. 

 Результати перевірки визначаються відповідно до таблиці оцінювання 

виконання нормативів рівня фізичної підготовленості.  

Вимоги до виконання вправ: 

Вправа на визначення швидкості  - біг 30 м 

Проводиться на біговій доріжці стадіону або рівному майданчику з будь-

яким покриттям, яка розмічена повздовжніми лініями, лініями старту і фінішу; 

з високого або низького старту. Забороняється перебігати на другу доріжку. 

Вправа на визначення витривалості - рівномірний біг 1500 (1000) м 

Проводиться на біговій доріжці стадіону з загального або роздільного 

старту. Забороняється переходити на ходьбу. 

Вправи на визначення силової підготовки: 

1. Підтягування у висі (хлопці). 

Обладнання: горизонтальний брус або перекладина діаметром 2-3 сантиметри, лава. 

Брус чи перекладина повинні бути розташовані на такій висоті, щоб учасник висячи 

не торкався ногами землі. 

Опис проведення тестування: учасник тестування стає на лаву і хватом зверху 

(долонями вперед) береться за перекладину на ширині плечей, руки випрямлені. За 

командою “Можна!”, згинаючи руки, він підтягується до такого положення, щоб 

його підборіддя було над перекладиною. Потім учасник повністю випрямляє руки, 

опускаючись у вис. Вправа повторюється стільки разів, скільки в учасника 

вистачить сил. 
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Загальні вказівки і зауваження: кожному учасникові дозволяється лише один підхід 

до перекладини. Не дозволяється розгойдуватись під час підтягування, робити 

допоміжні рухи ногами. Тестування припиняється, якщо учасник робить зупинку на 

2 і більше секунди або йому не вдається зафіксувати потрібного положення більш 

як 2 рази підряд. 

Результатом тестування є кількість безпомилкових підтягувань, під час яких не 

порушена жодна умова. 

2.Підтягування у висі лежачи (дівчата). 

Обладнання: перекладина діаметром 2-3 сантиметри, встановлена на висоті 95 

сантиметрів. 

Опис проведення тестування: учасниця тестування займає положення вису лежачи, 

хватом зверху. Голова, тулуб, ноги являють пряму лінію, руки – перпендикулярно 

підлозі. За командою “Можна!”, згинаючи руки, вона підтягується до такого 

положення, аби її підборіддя було над перекладиною. Потім учасниця повністю 

випрямляє руки, опускаючись у вис лежачи. Вправа повторюється стільки разів, 

скільки в учасниці вистачить сил. 

Загальні вказівки і зауваження: не дозволяється згинати і розгинати тулуб у 

грудному та поперековому відділах хребта, кульшових та колінних суглобах, 

робити допоміжні рухи ногами, відпочивати у положенні вису лежачи більше 3 

секунд. Дозволяється лише один підхід до перекладини. Тестування припиняється, 

якщо учасниця робила зупинку на 2 і більше секунди або їй не вдається зафіксувати 

потрібного положення більш як 2 рази підряд. 

Результатом тестування є кількість безпомилкових підтягувань, під час яких не 

порушена жодна умова. 

3. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (дівчата). 

Обладнання: гімнастичні мати. 

Опис проведення тестування: вправа виконується з положення упору лежачи, руки 

прямі на ширині плечей кистями вперед, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, 

пальці стоп опираються на підлогу. При згинанні рук необхідно торкатися грудьми 

опори. 
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Загальні вказівки і зауваження: не дозволяється торкатись опори стегном, міняти 

пряме положення тіла і ніг, перебувати у вихідному положенні та із зігнутими 

руками більш як 3 секунди, лягати на підлогу, розгинати руки почергово, розгинати 

і згинати руки не з повною амплітудою. 

Результатом є кількість безпомилкових згинань і розгинань рук за одну спробу. 
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ТАБЛИЦЯ 

оцінювання виконання нормативів рівня фізичної підготовленості 

 

Рівні оцінювання фізичної підготовленості вступника до 9 класу 

Показники фізичних якостей 

Рівень компетентності 

низький 
середній достатній високий 

8 10 12 

Швидкість: 

біг 30 м (с) 

Хлопці Більше 6,2 6,2 5,8 5,2 

Дівчата Більше 6,7 6,7 6,2 5,6 

Витривалість: 

рівномірний біг (хв.с) 

Хл. 1500 м Більше 8.00 8.00 7.20 6.50 

Дівч. 1000 м Більше 6.00 6.00 5.30 5.10 

Сила: підтягування 

(кількість разів);  

хлопці виконують у 

висі, дівчата – у висі 

лежачи  

(альтернатива для 

дівчат –  

згинання та розгинання 

рук в упорі лежачи)  

Хлопці менше 3 3 6 8 

Дівчата 
підтягування 

менше 5 5 12 16 

Дівчата 
згинання та 

розгинання рук в 

упорі лежачи 

менше 7 7 10 13 

 

Рівні оцінювання фізичної підготовленості вступника до 10 класу 

Показники фізичних якостей 

Рівень компетентності 

низький 
середній достатній високий 

8 10 12 

Швидкість: 

біг 30 м (с) 

Хл. Більше 6,0 6,0 5,6 5,0 

Дівч. Більше 6,7 6,7 6,0 5,5 

Витривалість: 

рівномірний біг (хв.с) 

Хл. 1500 

м 

Більше 

7.30 

7.30 7.00 6.30 

Дівч. 

1000 м 

Більше 

6.00 

6.00 5.30 5.10 

Сила: підтягування 

(кількість разів);  

хлопці виконують у висі, 

дівчата – у висі лежачи  

(альтернатива для дівчат –  

згинання та розгинання рук 

в упорі лежачи)  

Хлопці до 3 3 6 8 

Дівчата 
підтягування до 5 5 12 16 

Дівчата 
згинання та 

розгинання 

рук в упорі 

лежачи 

 

до 7 
7 10 13 

 

Хлопці менше 3 3 7 10 

Дівчата 
підтягування 

менше 5 5 15 18 

Дівчата 
згинання та 

розгинання рук 

в упорі лежачи 

менше 7 8 12 15 
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Оцінювання випробування визначається як «склав (склала)» або «не 

склав (не склала)». 

Фахове випробування  перевірки рівня фізичної підготовленості 

вважається складеним в разі отримання вступником не більше  однієї оцінки 

низького рівня за виконання встановлених нормативів.  

 Вступники, які не витримали фахові вступні випробування, до 

вступних іспитів не допускаються. 

  



23 

 

 

  

Додаток 5 

до Порядку вступу до Комунального 

закладу «Харківський ліцей з 

посиленою військово-фізичною 

підготовкою “Правоохоронець”» 

Харківської обласної ради 

 

СОЦІАЛЬНА КАРТКА ВСТУПНИКА ДО ЛІЦЕЮ 

А) ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ: 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) 
 

Число, місяць, рік народження 
 

Місце проживання 
 

Б) ВІДОМОСТІ ПРО БАТЬКІВ (ЗАКОННИХ ПРЕДСТАВНИКІВ): 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце роботи, посада, військове або спеціальне 

звання; якщо загинув (помер), то в якому році, за яких обставин (при виконанні службових 

обов’язків, інші причини) 

Батько (інший законний представник) 
 

Мати (інший законний представник) 
 

Статус ветерана війни (номер документа) 
 

Участь у ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС (категорія, номер 

посвідчення, ким видано) 

 

Один чи обидва з батьків (інших законних 

представників) особи з інвалідністю 

(група, номер посвідчення, ким видано) 

 

Інші пільги (номер посвідчення, ким видано)  

Склад сім’ї  

В) ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ: 

Середній бал додатка до свідоцтва про базову 

середню освіту 
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Яку іноземну мову вивчає  

Спортивні досягнення  

Відповідальний секретар приймальної комісії 

__________________________ 
(військове звання) 

___________________ 
(підпис) 

__________________________ 
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

«______» _____________________ 20 ___ року 

Начальник (керівник) ліцею 

__________________________ 
(військове звання) 

___________________ 
(підпис) 

__________________________ 
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

«______» _____________________ 20 ___ року 
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Додаток 6 

до Порядку вступу до Комунального 

закладу «Харківський ліцей з 

посиленою військово-фізичною 

підготовкою “Правоохоронець”» 

Харківської обласної ради 

 

СПИСОК 

вступників до ліцею у 20___ році 

№ з/п Прізвище, 

ім’я, по 

батькові (за 

наявності) 

Число, місяць, 

рік народження 
Адреса місця 

проживання 
Прізвище, ім’я, по 

батькові батьків (інших 

законних представників), 

номер телефону 

Середні 

результати 

навчання * 

Примітки 

       

__________ 
* Заповнюється на основі документа, виданого закладом освіти, у якому навчався вступник. 

Відповідальний секретар приймальної комісії 

__________________________ 
(військове звання) 

___________________ 
(підпис) 

__________________________ 
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

«______» _____________________ 20 ___ року 

Начальник (керівник) ліцею 

__________________________ 
(військове звання) 

___________________ 
(підпис) 

__________________________ 
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

«______» _____________________ 20 ___ року 
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Додаток 7 

до Порядку вступу до Комунального 

закладу «Харківський ліцей з 

посиленою військово-фізичною 

підготовкою “Правоохоронець”» 

Харківської обласної ради 

 

КАРТКА ВСТУПНИКА ДО ЛІЦЕЮ 

№ ____ 

Фотокартка 

3   4 см, 

скріплена 

відтиском гербової 

печатки 

 

 

  Приймальна комісія ліцею допускає 

_________________________________________________ 
                 (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника) 

до складання вступних випробувань у 20 __ році 

Видана "___" ____________ 20__ 

Дійсна до "___" ____________ 20__ 

Особистий підпис вступника ________________________ 
                                                                                 (підпис) 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії 

______________________________ 
(військове звання) 

___________ 
(підпис) 

_______________________ 
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

"___" ____________ 20__ року     

Начальник (керівник) ліцею 

______________________________ 
(військове звання) 

___________ 
(підпис) 

_______________________ 
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

"___" ____________ 20__ року     

 

 

 

 



27 

 

 

Додаток 8 

до Порядку вступу до Комунального 

закладу «Харківський ліцей з 

посиленою військово-фізичною 

підготовкою “Правоохоронець”» 

Харківської обласної ради 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

конкурсного випробування з  ___________________________________________  

            для вступу до _____________ класу (курсу) 

 

Комунального закладу «Харківський ліцей з посиленою  військово-фізичною 

підготовкою  “Правоохоронець”» Харківської обласної ради  

      

Прізвище, ім'я,  по  батькові  осіб,  які проводили конкурсне 

випробування: _______________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

     Зміст конкурсного випробування  ____________________________________  

                                    (в усній або письмовій формі) 

оголошено о ___ год. ___ хв. 

 

     Необхідний для проведення текст:  ___________________________________  

 ___________________________________________________________________  

           (назва диктанту, № білетів, завдань, тестів, 

 ___________________________________________________________________  

                     теми творчих робіт тощо) 

 

     Конкурсне випробування розпочалося о _____год._____ хв. 

 

     До конкурсного випробування  допущено  ______чол.,  з'явилося 

_____ чол., не з'явилося ______ чол., у тому числі: 

 

 ___________________________________________________________________  

                   (прізвища, імена відсутніх) 

 ___________________________________________________________________ 
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РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

№ 

Прізвище, ім’я, по 

батькові осіб, які 

проходять конкурсне 

випробування 

Номер білета, 

завдання 

тощо 

Кількість 

балів 
Примітка 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Окрема думка членів комісії:  __________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

     Дата проведення конкурсного випробування "___" ______ 20__ р. 

 

 Голова конкурсної комісії ________  _____________________________ 
                                                                                  (підпис)                                      (прізвище, ініціали) 

 

 Члени комісії:                      ________  ____________________________ 
                                                                                  (підпис)                                      (прізвище, ініціали) 

 

                                               ________  _____________________________ 
                                                                                  (підпис)                                      (прізвище, ініціали) 

 


