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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.Приймання учнів до Комунального закладу «Люботинська спеціалізована 

мистецька школа-інтернат "Дивосвіт"» Харківської обласної ради (далі – КЗ 

«ЛСМШІ "Дивосвіт"» ХОР)здійснюється за результатами конкурсного 

приймання (далі – Конкурс), відповідно до Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про повну загальну середню освіту», Порядку зарахування, 

відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів 

освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України №367 від 16.04.2018 року, Порядку вступу 

на наступний рівень освіти здобувачів спеціалізованої освіти, які здобувають 

освіту за наскрізними освітніми програмами, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України №28 від 14.01.2019 року та на підставі 

власного Статуту, Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів 

5-11(12) класів до Комунального закладу «Люботинська спеціалізована 

мистецька школа-інтернат "Дивосвіт"» Харківської обласної ради. 

1.2. У Конкурсі можуть брати участь діти із сіл, селищ, міст Харківської області 

та інших населених пунктів України. 

1.3. Конкурс здійснюються на безоплатній основі. 

1.4. Порядок вступу та зразки конкурсних завдань для Конкурсу мають бути 

оприлюднені у приміщенні КЗ «ЛСМШІ "Дивосвіт"» ХОР та на офіційному 

сайті школи-інтернату у мережі Інтернет. 

1.5. Конкурс є публічним заходом і має відбуватися з дотриманням принципів 

академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, 

об'єктивності, рівності та неупередженості. 

1.6. Для захисту інтересів дітей з особливими освітніми потребами мають 

здійснюватися заходи щодо забезпечення розумного пристосування при 

проведенні Конкурсу. Для здійснення попередньої підготовки таких заходів у 

заяві мають бути зазначені особливі освітні потреби дитини. 

1.7. Конкурс має бути спрямований виключно на перевірку результатів 

навчання, визначених державними стандартами базової середньої освіти. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ 

2.1.  Оголошення щодо умов і термінів проведення Конкурсу розміщується у 

приміщенні КЗ «ЛСМШІ "Дивосвіт"» ХОР та на офіційному сайті 

школи-інтернату у мережі Інтернет. 

2.3. Конкурс проводиться після закінчення навчального року (протягом 

червня-липня). За наявності вільних місць проводиться додаткове конкурсне 

приймання (серпень), яке організовується таким чином, щоб зарахування учнів 

відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. 

2.4. Додаткове конкурсне приймання може відбуватися протягом навчального 

року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому 

наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів. 

2.5. Для проведення Конкурсу в КЗ «ЛСМШІ "Дивосвіт"» ХОР створюється 

конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора 

школи-інтернату. До складу конкурсної комісії залучається практичний 

психолог. Головою конкурсної комісії є директор КЗ «ЛСМШІ "Дивосвіт"» 

ХОР або його заступник. Для проведення Конкурсу із загальноосвітніх 

предметів з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів 

конкурсної комісії; її склад затверджується наказом директора. 

2.6. До участі в Конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків (одного з 

батьків) або інших законних представників учня, табеля успішності або 

свідоцтва про базову загальну середню освіту. 

2.7. До конкурсної комісії надаються (за наявності) копії дипломів, грамот, 

інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та 

відображають їх навчальні досягнення. 

2.8. Забороняється вимагати від учнів характеристики з попереднього місця 

навчання, довідки з місця роботи батьків та інших документів, не передбачених 

цим Порядком. 

2.9. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, 

які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, діти з багатодітних сімей, 

діти, у яких один з батьків – військовослужбовець, який загинув при виконанні 
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службових обов'язків, що мають високий рівень навчальних досягнень, 

приймаються за співбесідою. У разі, якщо вони отримали недостатню кількість 

балів на співбесіді, то беруть участь у конкурсному випробуванні з профільного 

предмету. 

 

3. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

3.1.Конкурс для учнів, які вступають до КЗ «ЛСМШІ "Дивосвіт"» ХОР, 

проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу: 

- для 5-7 класів Конкурс проводиться з української мови (диктант), математики 

(письмово) та профільний предмет (малюнок), а також співбесіди, що 

передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення 

здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого 

потенціалу; 

- для 8-11 класів художнього профілю – з української мови (диктант), 

математики (письмово) та профільний предмет (малюнок), а також співбесіди, 

що передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення 

здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого 

потенціалу; 

- для 8-11 класів з поглибленим вивченням інформатики – з української мови 

(диктант), математики (письмово) та профільний предмет (інформатика), а 

також співбесіди, що передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань 

для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності 

творчого потенціалу. 

3.2. Тексти диктантів, варіанти письмових робіт розробляються методичними 

об'єднаннями вчителів КЗ «ЛСМШІ "Дивосвіт"» ХОР, схвалюються 

педагогічною радою та затверджуються директором КЗ «ЛСМШІ "Дивосвіт"» 

ХОР. Завдання співбесіди розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, 

запропонованих психологічною службою КЗ «ЛСМШІ "Дивосвіт"» ХОР, та 

затверджує директор КЗ «ЛСМШІ "Дивосвіт"» ХОР. 
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3.3. Конкурсні завдання зберігаються у директора КЗ «ЛСМШІ "Дивосвіт"» 

ХОР в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова 

предметної комісії у присутності її членів та вступників. 

3.4.Письмова робота виконується на папері зі штампом школи-інтернату. 

3.5.Тривалість написання вступниками письмових робіт становить 45хвилин на 

кожне випробування, співбесіда триває 10-15 хвилин. 

3.6. Письмові роботи учасників Конкурсу зберігаються в КЗ «ЛСМШІ 

"Дивосвіт"» ХОР протягом року у заступника директора з навчальної роботи. 

3.7. Результати Конкурсу (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді 

протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й 

протоколи державної підсумкової атестації учнів. 

3.8. Результати усного Конкурсу оголошуються в той самий день, письмового, 

цифрового – не пізніше ніж через три робочих дні після його проведення. 

3.9. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, переможці ІІІ та учасники IV 

етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також переможці II та учасники 

III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України поточного року з профільних предметів (математика чи 

інформатика, образотворче мистецтво) звільняються від Конкурсу з 

відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу 

максимальна кількість балів. 

3.10. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали 

свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від 

Конкурсу з виставленням до протоколу максимальної кількості балів. 

Учні-випускники 9-х класів КЗ «ЛСМШІ "Дивосвіт"» ХОР, які за результатами 

навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, 

зараховуються до 10-х класів навчального закладу поза Конкурсом. 

3.11. Діти, які знаходяться на лікуванні під час проведення Конкурсу, 

зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в 

повторному Конкурсі, час проведення якого визначає директор КЗ «ЛСМШІ 

"Дивосвіт"» ХОР. 
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3.12. Діти, які не з'явились на Конкурс без поважних причин, до повторного 

випробування не допускаються. 

3.13. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.9-3.10, допускається 

проведення тільки одного випробування – співбесіди. Якщо за результатами 

співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у 

Конкурсі на загальних умовах. 

3.14. Конкурс з одного навчального предмета для усіх вступників має 

відбуватися, як правило, в один день. 

3.15. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для Конкурсу, що 

відбуваються у різні дні. 

 

4. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ЗА КОНКУРСНИМ ПРИЙМАННЯМ 

4.1. Діти, які згідно з рейтингом пройшли Конкурс, зараховуються до КЗ 

«ЛСМШІ "Дивосвіт"» ХОР наказом директора на підставі рішення конкурсної 

комісії протягом 5 днів після оголошення результатів Конкурсу. 

4.2. Дія пунктів 4.3.-4.6. цього розділу вступає в силу за умови виконання 

пункту 4.1. цього розділу. 

4.3. Для зарахування до КЗ «ЛСМШІ "Дивосвіт"» ХОР подаються такі 

документи: 

- копія свідоцтва про народження дитини або копія паспорта; 

- особова справа з попереднього місця навчання; 

- медична довідка встановленого зразка (форма 086-1/о «Довідка учня 

загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового 

медичного профілактичного огляду»); 

- довідка про реєстрацію місця проживання дитини або одного з його 

батьків, або інших законних представників. 

4.4. Діти або один з їх батьківабо інших законних представників, які мають 

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про 

звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка 

потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не 



7 
 
мають одного чи обох документів, визначених підпунктом 4 пункту 4.3. цього 

розділу, зараховуються до КЗ «ЛСМШІ "Дивосвіт"» ХОР без подання 

зазначених документів згідно з цими Правилами. 

4.5.  У разі відсутності свідоцтва про народження дитини та з метою сприяння в 

його оформленні директор КЗ «ЛСМШІ "Дивосвіт"» ХОР зобов'язаний 

невідкладно поінформувати орган опіки і піклування за місцем проживання 

дитини. 

4.6. У випадку відсутності документа про освіту та з метою визначення класу, 

до якого має бути зарахована дитина, результати попереднього навчання 

можуть бути встановлені (у разі необхідності) відповідно до пункту 5 

Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 

року № 369, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України від 26 

березня 2017 року № 416/30284. 

4.7. Якщо учні, їх батьки або або інші законні представники, не згодні з 

рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з 

апеляцією. Апеляція подається протягом двох робочих днів з дня оголошення 

результатів конкурсного випробування. Для розгляду апеляцій створюється 

апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються директором КЗ 

«ЛСМШІ "Дивосвіт"» ХОР. Проведення додаткових випробувань під час 

розгляду апеляції забороняється. 

4.8. Апеляційна комісія КЗ «ЛСМШІ "Дивосвіт"» ХОР зобов'язана розглянути 

апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та 

ухвалити обґрунтоване рішення.  

4.9. До складу апеляційної комісії КЗ «ЛСМШІ "Дивосвіт"» ХОР не можуть 

входити члени предметної комісії, яка проводила конкурс.  

4.10. У разі, якщо висновки апеляційної комісії КЗ «ЛСМШІ "Дивосвіт"» ХОР 

не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, 

який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним. 
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4.11. До складу апеляційної комісії Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації не можуть входити працівники закладу освіти, 

в якому проводився Конкурс.  

4.12. Проведення будь-яких додаткових Конкурсів для дитини під час розгляду 

апеляційної скарги забороняється. 

4.13. Апеляційна комісія КЗ «ЛСМШІ "Дивосвіт"» ХОР має право: 

1) залишити рішення конкурсної комісії без змін; 

2) змінити чи анулювати результати оцінювання учасника (учасників); 

3) визнати результати Конкурсу недійсними. 

4.14. У випадку визнання результатів Конкурсу недійсними КЗ «ЛСМШІ 

"Дивосвіт"» ХОР зобов'язаний організувати Конкурс повторно. 

4.15. Діти, які за підсумками Конкурсу не зараховані до КЗ «ЛСМШІ 

"Дивосвіт"» ХОР, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі 

в Конкурсі. 

4.16. Учні, які зараховані до КЗ «ЛСМШІ "Дивосвіт"» ХОР, але не приступили 

до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, 

відраховуються. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне 

приймання. 


