
Порядок вступу 
до Миколаївського морського ліцею імені професора М.Александрова 

 
 При зарахуванні до ліцею батьки подають заяву, до якої додаються: 

1. копія свідоцтва про народження (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»; 

3. оригінал або копія відповідного документу про освіту. 
 

В заяві вказується обраний профіль навчання: серед зазначених в «Освітній 
програмі Миколаївського морського ліцею імені професора М.Александрова» на 
відповідний навчальний рік. 

Особа зараховується до ліцею на підставі відповідного наказу.  
 
 

Вступ до 8 класу 
 
При вступі до 8 класу заяви подаються до 31 травня включно. 
У разі, якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв не перевищує 

загальної кількості місць у 8 класах по кожному з профілів, конкурсний відбір не 
проводиться і 1 червня видається наказ про зарахування усіх дітей. 

У разі, якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв перевищує загальну 
кількість місць по кожному  профілю у 8 класи ліцею, 1 червня ліцей оприлюднює 
оголошення про проведення конкурсного відбору. 

Конкурсний відбір проводиться з двох предметів , з яких буде здійснюватися 
поглиблення. 

Зразки конкурсних завдань для вступних випробувань оприлюднюються на 
сайті ліцею. Конкурсні випробування проводяться до 10 червня в письмовій формі. 

Результати конкурсних випробувань оголошуються через два робочі дні 
після їх проведення. 

Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у 
приміщенні ліцею. 

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. 

Наказ про зарахування учнів видається до 15 червня включно. 
У разі, якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв в класах виявиться 

меншою за 28 учнів, ліцей залишає за собою право не відкривати такий клас. В 
такому випадку на сайт ліцею робиться оголошення про наявність вільних місць в 
даній паралелі класів. 

Заяви на вільні місця приймаються до 15 серпня. Якщо кількість поданих 
заяв менша за кількість вільних місць, то до ліцею зараховуються всі учні, якщо 
кількість поданих заяв більша за кількість вільних місць, то 16 серпня на сайті 
ліцею оприлюднюється оголошення про проведення конкурсних випробувань. 

 
 
 



Вступ до 9 класу 
 
Вступ до 9 ліцею здійснюється в класи з поглибленим вивченням предметів, 

зазначених в «Освітній програмі Миколаївського морського ліцею імені професора 
М.Александрова» 

Кількість вільних місць оприлюднюється на сайті ліцею 30 травня. 
Заяви для зарахування до 9 класу подаються до 31 травня включно. 
У разі, якщо кількість поданих заяв станом на 31 травня не перевищує 

кількість вільних місць, конкурсний відбір не проводиться і 1 червня видається 
наказ про зарахування всіх учнів. 

У разі, якщо кількість поданих станом на 31 травня  заяв перевищує 
кількість вільних місць, 1 червня ліцей оприлюднює оголошення про проведення 
конкурсного відбору. 

Конкурсний відбір проводиться з двох предметів, з яких буде здійснюватися 
поглиблення. 

 
Зразки конкурсних завдань для вступних випробувань оприлюднюються на 

сайті ліцею. Конкурсні випробування проводяться до 10 червня в письмовій формі. 
Результати конкурсних випробувань оголошуються через два робочі дні 

після їх проведення. 
Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у 

приміщенні ліцею. 
Протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу учасник 

конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може 
звернутися до апеляційною скаргою до управління освіти Миколаївської міської 
ради. 

Наказ про зарахування учнів видається до 15 червня включно. 
 

Вступ до 10 класу 
Для зарахування в 10 клас ліцею заяви подаються до 15 червня включно. 
Інформація про кількість вільних місць в класах фізико-математичного 

профілю оприлюднюються 11 червня. 
Конкурс не проводиться у випадку, якщо кількість поданих заяв про 

зарахування станом на 15 червня не перевищує 30 в кожному класів. 
У такому випадку наказ про зарахування учнів видається 16 червня. 
У разі, якщо станом на 15 червня кількість поданих заяв в класах виявиться 

меншою за 28 учнів, ліцей залишає за собою право не відкривати такий клас. 
Рішення про проведення конкурсу оприлюднюється 16 червня на сайті 

ліцею. В даному оголошенні визначається  дата, час і місце проведення вступних 
випробувань. 

Конкурсний відбір проводиться з двох предметів, з яких буде здійснюватися 
поглиблення. 

Зразки конкурсних завдань для вступних випробувань оприлюднюються на 
сайті ліцею. 

Результати конкурсних випробувань оголошуються через два робочі дні 
після їх проведення.  

Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у 
приміщенні ліцею. 

Протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу учасник 
конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може 



звернутися до апеляційною скаргою до управління освіти Миколаївської міської 
ради. 

Наказ про зарахування учнів видається 22 червня. 
З метою вдосконалення матеріально-технічної бази ліцею передбачено по 

кожній паралелі виділяти до 6% спонсорських місць. 
Першочергове право зарахування до ліцею мають переможці  

Всеукраїнських, обласних, міських  та ліцейської олімпіад, яким з відповідного 
предмету автоматично виставляється  максимальний бал. 

 Порядок вступу до ліцею визначається наказом Міністерства освіти і 
науки України №367 від 16 травня 2018 року «Про затвердження 
Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до 
державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 
загальної середньої освіти. 

 
 


