
НАКАЗ 
по  комунальному закладу «Житомирський обласний ліцей-інтернат для 

обдарованих дітей» Житомирської обласної ради 
 

від_12 травня 2020року                                                          №69 

 

Про конкурсне приймання учнів  

до ліцею-інтернату в 2020 році 

         На підставі Правил конкурсного приймання учнів до комунального 
закладу «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» 
Житомирської обласної ради, схвалених педагогічною радою закладу освіти 
(протокол № 4 від 23.04.2020 року) та затверджених  директором закладу 
освіти (наказ  по ліцею-інтернату від 12.05.2020  року № 68), 
 
НАКАЗУЮ: 
 
1.Провести конкурсне приймання учнів на І, ІІ та ІІІ курси ліцею-інтернату 28 
липня 2020 року. 
 
2.Створити для проведення конкурсного приймання до ліцею-інтернату 
приймальну комісію у складі: 
Корінна Л.В. – голова комісії, директор ліцею-інтернату;  
Калачова Л.В. – заступник голови комісії, заступник директора ліцею-
інтернату з навчально-виховної роботи;  
Сірик О.О. – відповідальний секретар комісії, практичний психолог ліцею-
інтернату. 
Члени приймальної комісії: 
Рассохіна Л.Р. – вчитель української мови та літератури; 
Лознюк А.Л.– вчитель української мови та літератури; 
Бобровницька І.В. –вчитель української мови та літератури; 
Волощук Л.П. – вчитель української мови та літератури 
Боровська - Карандюк І.А. – вчитель української мови та літератури;   
Кондратюк О.М. - вчитель української мови та літератури; 
Шевченко Н.А. – вчитель зарубіжної літератури й української мови та 
літератури; 
Єлісеєва В.В. – вчитель математики; 
Лук’яненко Я.В. –вчитель математики; 
Чугунова О.В. – вчитель математики; 
Гаврилюк М.О. -  вчитель математики; 
Гнатюк Н.М. – вчитель математики; 



Міщенко В.О. – вчитель біології;  
Боросюк О.М. – вчитель біології; 
Зинюк Н.М.. – вчитель хімії; 
Гамза Б.В. – вчитель біології; 
Позднякова Л.К. – вчитель хімії; 
Левончук Н.О. – вчитель хімії; 
Преснякова Н.П. – вчитель історії, правознавства та громадянської освіти; 
Глушенко М.В. – вчитель історії та правознавства; 
Благодир О.В. – вчитель історії та правознавства; 
Головіна В.Л. – вчитель англійської мови; 
Коваль К.В. – вчитель англійської та німецької мови; 
Коваль О.П. – вчитель англійської та німецької мови; 
Кульчицька Н.М. – вчитель англійської та німецької мови;  
Корнійчук О.В. – вчитель англійської мови; 
Нечипорчук О.Є -вчитель англійської мови; 
Яремчук Ю.В. - вчитель фізичної культури;  
Чугунов С.О. - вчитель фізичної культури; 
Александрова М.М. - соціальний педагог ліцею-інтернату. 
 
3. Затвердити перелік тестових випробувань для проведення конкурсного 
приймання до 8-10 класів (І-ІІ курсів) ліцею-інтернату: 
 - допрофіль і профіль «українська та іноземна філологія»– тестування з 
української мови й літератури та іноземної мови; 
 - допрофіль і профіль «історичний» –  тестування з української мови й 
літератури та історії; 
 - допрофіль і профіль «математичний» –  тестування з математики та 
іноземної мови; 
- допрофіль і профіль «хіміко-біологічний» –  тестування з біології та хімії; 
- до 8-го класу з поглибленим вивченням іноземної мови та математики 
(білінгвальний клас) – тестування з іноземної мови та математики;  
- до 8-го класу з поглибленим вивчення іноземної мови та інформатики 
(білінгвальний клас) – тестування з іноземної мови та інформатики. 
 
4.Заступнику голови приймальної комісії Калачовій Л.В.: 
4.1. Забезпечити діяльність приймальної комісії з  10.06. 2020 року по 
28.07.2020 року. 
4.2. Враховуючи особливі умови організації конкурсного приймання у 2020 
році внаслідок запровадження надзвичайної ситуації на всій території 
України, запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19,  забезпечити 
приймання документів для зарахування до ліцею-інтернату від  батьків  або 
осіб які їх замінюють поштою, дотримуючись чіткого регламенту санітарно-
епідеміологічної безпеки. 



4.3. Організувати розробку методичними  комісіями ліцею-інтернату 
письмових завдань (тестів), спеціальних діагностичних завдань, зміст яких 
відповідає діючим навчальним програмам для 8-11 класів закладів загальної 
середньої освіти до 20.06.2020 року. 
4.4. Розробити та затвердити графік проведення конкурсних випробувань для 
вступу учнів до закладу освіти.  
4.5. Поновити матеріали стенду «Приймальна  комісія інформує»  
(правила конкурсного приймання, терміни проведення, розклад конкурсних 
випробувань тощо) до 15.06.2020 року.  
4.6. Розробити  та затвердити форму заяви батьків або осіб, які їх замінюють 
про участь  учнів у вступних випробуваннях. 
 
5. Створити апеляційну комісію у складі: 
Канарський Г.М. – вчитель предмета «Захист Вітчизни» ліцею-інтернату; 
Пантєлєєв Ю.Г. – вчитель географії ліцею-інтернату; 
Батанов О.А. - вихователь ліцею-інтернату. 
 
6. Секретарю приймальної комісії Сірик О.О.: 
6.1. Скласти графік чергування педагогічних працівників ліцею-інтернату у 
приймальній комісії: буденні дні з 9.00 до 17.00.  Затвердити його у голови 
приймальної комісії. 
6.2. Провести інструктаж про правила конкурсного приймання для вчителів, 
що чергують у приймальній комісії до 10.06.2020 року. 
Врахувати що: 
-копії документів, що надсилаються до приймальної комісії повинні бути 
завірені нотаріусом; 
- оригінали документів мають бути подані приймальній комісії до видання 
наказу про зарахування.  
6.3.Забезпечити чергування  педагогічних працівників ліцею-інтернату у 
приймальній комісії (відповідно до графіка); 
6.4. Організувати друкування матеріалів приймальної комісії закладу освіти. 
6.5. Забезпечити подання повідомлення про оголошення конкурсного 
приймання до ліцею-інтернату у засобах масової інформації. 
 
7. Практичному психологу ліцею-інтернату Сірик О.О.  розробити завдання 
для проведення діагностики з метою виявлення здібностей і нахилів ліцеїстів, 
рівня їх інтелекту та наявності творчого потенціалу  на основі матеріалів, 
запропонованих кабінетом практичної психології та соціальної роботи   КЗ 
«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Житомирської обласної ради. 
 
8. Лікарю ліцею-інтернату Севастьянову Г.Є.: 



8.1. Забезпечити чергування медичних працівників під час вступних 
випробувань. 
8.2. Контролювати забезпеченням  належних умов санітарно-епідеміологічної 
безпеки у закладі освіти під час проведення конкурсного приймання   
відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року 
№ 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 
СОVID-19» та від 25.03.2020 року №239 щодо продовження карантину через 
поширення коронавірусу, запровадження надзвичайної ситуації на всій 
території України. 
 
9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
Директор ліцею-інтернату                                          Л.В.Корінна 
 
 
Виконавець: Калачова Л.В. 


