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Правила конкурсного прийому учнів  

до Миколаївського морського ліцею імені професора М.Александрова 

 

Правила складені на основі Статуту Миколаївського морського ліцею імені професора 

М.Александрова та «Порядку вступу до Миколаївського морського ліцею імені професора 

М.Александрова». 

1. Прийом учнів до Миколаївського морського ліцею імені професора М.Александрова 

здійснюється на конкурсній основі за умови, що кількість поданих заяв про вступ до 

ліцею перебільшує кількість вільних місць. 

2. У конкурсному відборі беруть участь учні незалежно від місця проживання. 

3. Під час подання заяви, батьки учнів вказують перелік предметів для поглибленого 

вивчення.  

4. Організація конкурсу:  

4.1.Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше, ніж за 1 місяць до його початку. 

Умови і терміни конкурсу доводяться до відома населення через сайт ліцею.  

4.2.Не пізніше, ніж за два тижні до початку конкурсу, всі бажаючі взяти в ньому участь, 

повинні ознайомитися з переліком питань з навчальних предметів, за якими проводиться 

випробовування.  

  4.3.Випробовування в рамках основного конкурсу завершується в червні поточного року. За 

наявності вільних місць може проводитись додатковий конкурсний прийом, що 

завершується до 20 серпня.  

  4.4.Для проведення конкурсного відбору створюється конкурсна комісія на чолі з директором 

ліцею, до її складу входять і представники Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова (НУК) /за погодженням/, склад комісії погоджується з радою 

ліцею та затверджується наказом директора.  

  4.5.Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів створюється предметна комісія, 

до якої включаються найбільш досвідчені працівники ліцею.  Голова предметної комісії 

призначається наказом директора.  



  4.6.Для участі в конкурсі батьки дітей подають документи, зазначені в «Порядку вступу до 

Миколаївського морського ліцею імені професора М.Александрова».  До конкурсної 

комісії можна подавати копії дипломів, грамот, що підтверджують здібності учнів.  

5. Проведення конкурсу:  

  5.1.Конкурсні випробовування для учнів, які вступають до ліцею, проводяться в письмовій 

формі з двох предметів, з яких буде здійснюватися поглиблення. 

  5.2.Зміст письмових завдань із вказаних предметів має відповідати навчальним програмам 

загальноосвітніх шкіл і розробляються завідуючими кафедрами ліцею та затверджуються 

директором ліцею. Не допускається використання тих самих варіантів завдань для 

випробовувань, що відбуваються в різні дні.  

  5.3.Конкурсні завдання зберігаються у директора ліцею в запечатаному конверті, який 

відкриває в день випробовування голова предметної комісії в присутності її членів та 

вступників.  

  5.4.Для проведення конкурсного випробовування у письмовій формі вступникам видається 

папір із логотипом ліцею або університету і титульний лист, який відділяється від самої 

письмової роботи. Після закінчення випробовування письмова робота шифрується 

директором ліцею і передається для перевірки членам предметної комісії без титульної 

сторінки. Дешифруються роботи після виставлення оцінок. Письмові роботи учасників 

конкурсу зберігаються в ліцеї протягом року.  

  5.5.Призери та учасники міжнародних, ІІІ-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а 

також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН 

звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмету. У цьому разі учневі 

виставляється до протоколу максимальна кількість балів.  

  5.6.Учні (випускники 9-х класів), які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову 

загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробовування /на вибір 

вступника/ з виставленням до протоколу максимального балу.  

  5.7.Результати тестування оформлюються у вигляді протоколу відповідної предметної комісії і 

оголошуються у письмовій формі для загального ознайомлення всіх його учасників через 

два робочі дні після проведення цих випробовувань. Протоколи зберігаються в тому 

самому порядку, що й письмові роботи.  

  5.8.Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані надати довідку, на підставі якої 

їм надається право участі в повторних випробовуваннях, терміни яких визначає директор 

ліцею.  

  5.9.Учні, які не з’явились на конкурсне випробовування без поважних причин, до наступних 

випробовувань не допускаються.  



  5.10.Поза конкурсом можуть прийматися діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 

піклування, діти, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків, діти, батьки 

яких перебували в зоні АТО, діти, які постраждали під час аварії на Чорнобильській АЕС, 

при умові, якщо вони набрали не менш 40% балів під час конкурсного випробовування, 

або батьки яких є спонсорами ліцею. Кількість місць для таких дітей зазначена в 

«Порядку вступу до Миколаївського морського ліцею імені професора М.Александрова». 

   

5.11.Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у приміщенні ліцею. 

6. Порядок зарахування:  

  6.1.Підсумки конкурсу підводяться на засіданні конкурсної комісії, яка приймає рішення про 

рекомендацію до зарахування в Морський ліцей учасників конкурсу згідно з рейтингом.  

  6.2. Протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу учасник конкурсу (чи 

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

апеляційною скаргою до управління освіти Миколаївської міської ради. 

  6.3.Учні, які успішно пройшли конкурсний відбір, після оформлення особової справи 

зараховуються до відповідного класу ліцею наказом директора не пізніше, ніж за тиждень 

до початку навчального року.  

7. Контроль за проведенням конкурсу:  

  7.1.Директор ліцею несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил. 


