
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Управління освіти Чернівецької міської ради 

Чернівецький багатопрофільний ліцей № 4 

Чернівецької міської ради 

м. Чернівці, вул. Стасюка 18-А   тел. 3-30-58, 3-61-55 

НАКАЗ  

від 31.01.2012 р.        №  В 

«Про організацію та проведення конкурсного 

приймання учнів до ліцею у 2012 році» 

3 метою забезпечення належної організації та якісного приймання учнів 

до ліцею, науково - педагогічних вимог, високого методичного рівня відбору та 

психолого - педагогічної діагностики учнів, у відповідності до вимог Інструкції 

про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, 

ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки України від 19.06.2003 року №389, керуючись Правилами 

конкурсного приймання учнів до Чернівецького ліцею №4 Чернівецької міської 

ради, 

НАКАЗУЮ: 

1. Утворити приймальну комісію для проведення конкурсних випробувань у 

складі:  

1.1. Починок Мирослав Йосипович—голова комісії, директор ліцею; 

1.2. Вязнікова Лариса Анатоліївна—заступник голови комісії, заступник 

директора ліцею з навчально—виховної роботи;  

1.3. Сінгаєвська Наталія Степанівна—заступник голови комісії, заступник 

директора ліцею з науково—методичної роботи;  

1.4. Пастула Наталія Іванівна—секретар комісії, заступник директора ліцею з 

виховної роботи;  

1.5. Кожуленко Олександра Борисівна — член комісії, вчитель української мови 

та літератури; 

1.6. Січевська Наталія Сергіївна — член комісії, вчитель інформатики та 

дизайну;  

1.7. Андрух Юлія Олександрівна — член комісії вчитель математики; 

1.8. Шумиляк Тарас Павлович — член комісії, психолог; 

1.9. Фоміна Тетяна Львівна — член комісії, вчитель англійської мови; 

1.10. Краміна Людмила Вікторівна — член комісії, вчитель німецької мови; 

1.11. Коцур Тетяна Омелянівна — член комісії, вчитель обслуговуючої праці та 

технології; 

1.12. Босовик Віталія Василівна – член комісії, вчитель музичного мистецтва; 

1.13. Кочубей Микола Володимирович — член комісії, вчитель фізичного  

виховання;  

1.14. Соловська Анастасія Іванівна — член комісії, завідуюча методкабінетом 

управління освіти Чернівецької міської ради (за згодою); 

1.15. Ткач Алла Василівна - член комісії, методист управління освіти 

Чернівецької міської ради (за згодою); 



1.16 Кузьміна Олена Леонідівна - член комісії, головний спеціаліст управління 

освіти Чернівецької міської ради (за згодою); 

1.17 Рогозинська О.А.- член комісії, психолог управління освіти Чернівецької 

міської ради (за згодою). 

2. Провести випробування серед випускників 6-9-х класів шкіл міста — до 7-го, 

8-го, 9-го та 10-го класів ліцею відповідно у рамках основного конкурсного 

приймання після закінчення навчального року з 11 до 15 червня 2012 року та з 

25 червня по 27 червня 2012 року за матеріалами розробленими методичними 

об'єднаннями ліцею та затвердженими засіданням приймальної комісії: 

2.1.11 червня 2012 року – українська мова ( тести); 

2.2.12 червня 2012 року – математика ( тести); 

2.3.13 червня 2012 року – англійська мова ( тести); 

2.4.14 червня 2012 року – психологічне тестування. 

2.5.26червня 2012 року – математика ( тести) 

2.6.25 червня 2012 року – українська мова (тести) 

2.7. 27 червня 2012 року – англійська мова (тести) 

3. Затвердити перелік вступних випробувань до ліцею 

Таблиця №1. 

Перелік вступних випробувань: 

4. Оголосити прийом документів з 31 квітня до 04 червня 2012 року;  

5. Встановити, що діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти 

інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС 

Клас До профільна підготовка 

Філологічний Технологічний Художньо-

естетичний 

5 - - - 

Іноземна мова (співбесіда) - Спеціалізація 

(предст. 

тв.роб) 

7 Психологічне тестування Психологічне тестування Психологічне 

тестування 

Іноземна мова     

(співбесіда) 

Математика Спеціалізація 

(предст. 

тв.роб) 

8-9 Психологічне тестування Психологічне 

тестування 

Психологічне 

тестування 

Психологічне 

тестування 

Іноземна мова Математика Укр. мова Спеціалізація 

(предст. 

тв.роб) 

Профілі 

 Філологічний Технологічний 

10 Укр. мова Укр. мова 

Іноземна мова Математика 

 



зараховуються до ліцею поза конкурсом за умови складання вступних 

випробувань не нижче середнього рівня навчальних досягнень.  

6. Встановити, що учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних 

змагань, призери 11 та учасники ІІІ — ІV етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, а також учасники П та 111 етапів конкурсів — захистів науково-

дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року, учні випускники 9-х 

класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну 

середню освіту з відзнакою можуть бути зараховані до ліцею за результатами 

співбесіди.  

7.Встановити, що для допущення до вступних випробувань в ліцей учні або їх 

батьки повинні не пізніше вказаних у пункті 3 даного наказу термінів подати до 

приймальної комісії такі документи:  

- заява від батьків або осіб, їх заміняють;  

- медична картка, довідка про стан здоров’я;  

- копія свідоцтва про народження;  

- табель успішності за відповідний клас середньої загальноосвітньої школи або 

свідоцтв про базову загальну середню освіту;  

- чотири кольорових фотокартки розміром 4х5 см; 

8. Встановити, що до приймальної комісії вступники можуть подавати копії  

дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з 

обраної спеціальності та відображають їхні навчальні або творчі досягнення.  

9.Провести засідання Приймальної комісії та оформити їх протоколами  

встановленого зразка: 

- «про затвердження матеріалів конкурсних випробувань до ліцею в 2012 

році» — до 16.04.2012 року;  

- «про допущення учнів, які подали заяви на навчання в 7-10-і класи ліцею  

до вступних випробувань» -  до 04.06.2012 року;  

- «про зарахування учнів на навчання» - до 30.06.2012 року;  

- 10. Утворити предметні комісії з проведення вступних випробувань до  

ліцею в такому складі:  

10.1. з української мови:  

Кожуленко Олександра Борисівна — голова комісії;  

Лакуста Олена Михайлівна — член комісії;  

Ванзар Єлизавета Тодорівна — член комісії;  

Унгурян Тетяна Сильвестрівна — член комісії;  

Ткач Алла Василівна – член комісії методист міського управління освіти( за 

згодою). 

10.2. з іноземної мови:  

Фоміна Тетяна Львівна - голова комісії;  

Анастасова Світлана Іванівна — член комісії;  

Краміна Людмила Вікторівна — член комісії;  

Козмінська Ганна Петрівна - член комісії; 

Кузьміна Олена  Леонідівна – член комісії , головний спеціаліст міського 

управління освіти (за згодою).  

10.3. з психологічного тестування:  

Пастула Наталія Іванівна — голова комісії;  

Шумиляк Тарас Павлович — член комісії;  



Сінгаєвська Наталія Степанівна — член комісії;  

Суш Валентина Владиславівна — член комісії. 

Рогозинська О.А.- член комісії, психолог МУО ( за згодою) 

10.4. з математики :  

Вязнікона Лариса Анатоліївна — голова комісії;  

Андрух Юлія Олександрівна — член комісії;  

Колтовська Олена Євлампіївна — член комісії; 

Січевська Наталія Сергіївна  —  член комісії;  

Соловська Анастасія Іванівна – член комісії, завідуюча методкабінетом (за 

згодою).  

11. Головам предметних комісій до 20 квітня 2012 року розробити матеріали 

для проведення конкурсних випробувань, погодити їх з міським управлінням 

освіти, затвердити рішенням приймальної комісії та вивісити зразки завдань на 

дошці оголошень в розділі «на допомогу абітурієнту». 

12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Директор ліцею       М.Й.Починок 

3 наказом ознайомленні:  

Вязнікова Л.А.      Сінгаєвська Н.С.  

Пастула Н.І.  

Кожулснко О.Б.      Фоміна Т.Л  

Андрух Ю.А.     Колтовська О.Є.  

Краміна Л.В.      Коцур Т.О.  

Кочубей М.В.      Січевська Н.С. 

Шумиляк Т.П.     Суш В.В. 

Лакуста О. М.      Ванзар Є.Т. 

Унгурян Т.С.     Анастасова С. І.  

Краміна Л.В.     Козмінська Г. П. 


