
Додаток 1 
доп.11 Правил приймання до 
Кам'янець-Подільського ліцею з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою 

Список 
кандидатів, відібраних для вступу до Кам'янець-Подільського ліцею з посиленою 

військово-фізичною підготовкою Хмельницької області приймальною комісією ліцею 
№ Прізвище, Число, Короткі Середній Іноземна Дані зі шкільної Пільги 
з/ ім'я, по місяць, рік відомості про бал свідоцтва мова, яка характеристики, 
п батькові народження батьків (табеля) вивчалась стан здоров'я 

Примітка. Список складається в алфавітному порядку. 
Голова приймальної комісії 

(підпис, ініціали, прізвище) 
Члени приймальної комісії: 1. 

2. 
3. 

Додаток 2 
до п.22 Правил приймання до 
Кам'янець-Подільського ліцею з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою 

Таблиця оцінювання виконання нормативів рівня 
фізичної підготовленості 

до 10 класу 

Нормативи 
Оцінка 

Нормативи залік незалік Нормативи 
відмінно добре задовільно незадовільно 

Підтягування (раз) 11 10 8 6 

Біг 60 м (сек.) 8,8 9,2 9,6 9,8 

Біг 2000 м 
(хв., сек.) 

9,20 9,40 10,0 10,10 

Таблиця оцінювання виконання нормативів рівня 
фізичної підготовленості 

до 9 класу 

Нормативи 
Оцінка 

Нормативи залік незалік Нормативи 
відмінно добре задовільно незадовільно 

Підтягування (раз) 10 8 7 5 

Біг 60 м (сек.) 9,0 9,4 9,8 10,0 

Біг 1000 м (хв., сек.) 3,40 4,10 4,40 4,50 

Залік за рівень фізичної підготовленості визнається в разі отримання вступником не 
більше однієї незадовільної оцінки за виконання встановлених нормативів. 
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Додаток З 
доп.11 Правил приймання до 
Кам'янець-Подільського ліцею з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою 

Кам'янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною 
(найменування ліцею) 

підготовкою Хмельницької області 

Екзаменаційна відомість № 
конкурсного вступного іспиту з 

(назва предмета) 
Екзаменатори: 1. 

2. 
3. 

Р-
(дата іспиту) 

№ 
з/п 

Прізвище, імя та по-
батькові вступника 

Номер 
екзаменаційного 

листа 

Рейтингова 
оцінка 

Підписи 
екзаменаторів 

Голова екзаменаційної комісії 
(підпис, ініціали, прізвище) 

Члени комісії: 
(підпис, ініціали, прізвище) 

(підпис, ініціали, прізвище) 

(підпис, ініціали, прізвище) 
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Додаток 4 
до п.27 Правил приймання до 
Кам'янець-Подільського ліцею з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою 

Екзаменаційний лист вступника № 
до Кам'янець-Подільського ліцею з посиленою військово-фізичною 

(найменування ліцею) 
підготовкою Хмельницької області 

Приймальна комісія надає право 
(прізвище, ім'я та по батькові) 

складати вступні іспити. 

Виданий " " р. 

Секретар приймальної комісії (підпис, ініціали, прізвище) 

(особистий підпис вступника) 

фотокартка 

(правий бік екзаменаційного листа) 
1. Оцінки, отримані на вступних іспитах: 

№ 
з/п 

Найменування 
навчальних 
предметів 

Дата 
іспиту 

Рейтингова 
оцінка 

Прізвища та 
ініціали 

екзаменаторів 

Підписи 
екзаменаторів 

1 Українська мова 
(письмово) 

2 Математика 
(письмово) 
РАЗОМ 

2. Результати перевірки рівня фізичної підготовки та висновок комісії 

(залік, незалік) 
3. Результати професійно-психологічного обстеження та висновок комісії: 

(придатний, непридатний) 
4. Результати остаточного медичного огляду та висновок комісії: 

(придатний, непридатний) 

Секретар приймальної комісії 
(підпис, ініціали, прізвище) 
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Додаток 5 
до п.ЗО Правил приймання до 
Кам'янець-Подільського ліцею з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова приймальної комісії 
Кам'янець-Подільського ліцею з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою 

(підпис, ініціали, прізвище) 

Акт 
Комісія у складі: голови, заступника голови приймальної комісії ліцею (військове 

звання, прізвище, ініціали), членів комісії - викладачів математики (української мови) 
(прізвища, ініціали) (дата, час) провела розпечатування конверта за № з контрольним 
завданням для проведення іспиту з (назва предмета). 

У конверті виявились такі варіанти: (для іспиту з математики вказуються номери 
варіантів, для іспиту з української мови - назва або перше речення диктанту). 

Додаток: примірники контрольних завдань (диктантів) на аркушах. 

Голова комісії: 
(підпис, ініціали, прізвище) 

Члени приймальної комісії: 1. 
2. 
3. 

(підписи, ініціали, прізвище) 
" " р . 
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Додаток 6 
до п.36 Правил приймання до 
Кам'янець-Подільського ліцею з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою 

Норми оцінок вступних іспитів до Кам'янець-Подільського ліцею з посиленою 
військово-фізичною підготовкою Хмельницької області 

Зарахування до ліцею проводиться за рейтингом. Складові рейтингу мають 
максимальне значення: 

- математика - 60 балів, 
- українська мова - 60 балів. 

ВСЬОГО: 120 балів 

Критерії 
оцінювання вступного іспитіу з математики 

Вступні іспити з математики пропонуються у вигляді десяти рівноцінних варіантів, 
зміст завдань в яких відповідає діючій програмі для закладів загальної середньої освіти. 

Іспити тривають протягом 135 хв без перерви. Всі завдання вступної роботи з 
математики абітурієнти виконують на аркушах зі штампом закладу. 

Кожен варіант роботи з математики складається з трьох частин, які відрізняються за 
складністю. 

У завданнях першого рівня вступної роботи пропонується 8 тестових завдань на 
вибір правильної відповіді (однієї з чотирьох запропонованих), 6 завдань з алгебри і 2 
завдання з геометрії. Правильне розв'язання кожного завдання оцінюється двома балами. За 
неправильну відповідь нараховується 0 балів. 

Завдання другого рівня вступної роботи містять п'ять завдань (4 завдання з алгебри і 
1 завдання з геометрії). Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо абітурієнт 
виконав усі необхідні перетворення і дійшов до правильної відповіді. Обгрунтування 
логічних кроків в завданнях другої частини не вимагається. Якщо абітурієнт при розв'язанні 
припустився помилки, що призвела до неправильної відповіді, то завдання оцінюється по 
системі «±»: 

- якщо абітурієнт розпочав розв'язання завдання і виконав правильно 1-2 логічних 
кроки, але не довів їх до кінця, то йому нараховується 1 бал. 

- якщо абітурієнт значно просунувся у розв'язанні, але зробив помилку, що призвела 
до неправильної відповіді, то йому нараховується 2 бали. 

- якщо абітурієнт правильно виконав усі логічні кроки, але відповідь отримав 
частково правильну, то йому нараховується З бали. 

- правильне розв'язання кожного із завдань другого рівня оцінюється 4 балами. 
Третій рівень вступної роботи містить три завдання (2 завдання з алгебри і 1 завдання 

з геометрії) відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання цього рівня вважаються 
виконаними правильно, якщо абітурієнт навів розгорнутий запис розв'язування завдання з 
обґрунтуванням кожного етапу та дав правильну відповідь. Оцінювання завдань третього 
рівня відбувається за наступними критеріями: 

- правильне і повне розв'язання і обгрунтування завдання третього рівня оцінюється у 
8 балів кожне; 

- якщо абітурієнт отримав правильну відповідь, але вона недостатньо обгрунтована 
або розв'язання мають незначні недоліки, то він отримає 6 балів; 

14 



- абітурієнт отримав відповідь, записав правильний хід розв'язання, але в процесі 
розв'язування припустився помилки обчислювального або логічного при обгрунтуванні) 
характеру, то отримає 4 бали; 

- якщо абітурієнт суттєво наблизився до правильного кінцевого результату або в 
результаті знайшов лише частину правильної відповіді, то отримає 3 бали; 

- абітурієнт розпочав правильно розв'язувати, але в процесі розв'язування 
припустився помилки в застосуванні необхідного твердження чи формули, тоді він отримає 2 
бали; 

- абітурієнт лише почав правильно розв'язувати завдання або почав неправильно, але 
наступні кроки виконав правильно, тоді він отримає 1 бал; 

- якщо розв'язання не відповідає жодному з наведених вище критеріїв, то абітурієнт 
отримає 0 балів. 

Виправлення і закреслення в оформленні розв'язання завдань другого і третього 
рівнів, якщо їх зроблено акуратно, не є підставою для зниження оцінки. 

Система нарахування балів за правильно виконане завдання для оцінювання вступних 
робіт з математики наведено у Таблиці 1. 

Таблиця 1 
Номери завдань Кількість балів Усього 

1-8 2 16 
9-13 4 20 
14-16 8 24 

Усього балів 60 

Переведення кількості балів у рівні навчальних досягнень учнів наведено у Таблиці 2. 
Таблиця 2 

Всього балів Рівні навчальних досягнень Всього балів 
початков 
ий 

середній достатній високий 

60 0-15 16-30 31-45 46-60 

Критерії 
оцінювання вступного іспиту з української мови 

Іспит з української мови складається з написання диктанту та виконання 
граматичного завдання. Максимальна рейтингова оцінка за іспит з української мови - 60 
балів. 

Формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності при вступі є 
текстовий диктант. 

Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні 
правила та словникові слова, визначені для запам'ятовування; ставити розділові знаки 
відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформляти роботу. 
Вступний іспит здійснюється фронтально за традиційною методикою. 

Для вступного диктанту використовується текст, доступний для розуміння учнів 
дев'ятого й старших класів. За обсягом тексти диктантів відповідають чинній програмі - до 
200 слів (враховуються самостійні та службові частини мови). 

Диктант оцінюють за 40 - бальною системою на основі таких критеріїв: 
- орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково; 
- помилка в слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, уважається однією 

помилкою; помилки на те саме правило, але в різних словах, уважаються різними 
помилками; 
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- розрізняють грубі помилки й негрубі (винятки: написання великої літери в складних 
власних назвах; правопис прислівників,утворених від іменників з прийменниками; заміна 
одного розділового знака іншим); дві негрубі помилки вважаються однією грубою; 

- наявність в диктанті п'яти виправлень враховується як одна негруба помилка; 
- орфографічні та пунктуаційні помилки на правила, які не включені до шкільної 

програми, виправляють, але не враховують. Також не вважають за помилку неправильну 
передачу так званої авторської пунктуації; 

- різниця між балами визначається кількістю виправлень. 

Нормативи оцінювання диктанту 
Бали Кількість помилок 
1-10 19 і більше 

11-15 16-18 
16-20 10-15 
21-25 6-10 
26-29 5 
30-34 3 
35-38 1+1 (негруба) - 2 

39 1(негруба) 
40 -

Нормативи оцінювання граматичного завдання 
Визначення частин мови Визначення членів речення 

Усі правильно визначені 
частини мови 10 балів 
50% 5 балів 
40-10% 3-1 бал 
не визначені частини мови 0 балів 

Усі правильно визначені 
члени речення 10 балів 
50% 5 балів 
40-10% 3-1 бал 
не визначені члени речення 0 балів 

Робота триває 60 хвилин. 

Зразок підпису титульного аркуша: 
Робота 

з української мови 
вступника (прізвище, ім'я та по батькові в родовому відмінку) 

Робота виконується на окремому аркуші (листі-вкладинці). 
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Додаток 7 
доп.11 Правил приймання до 
Кам'янець-Подільського ліцею з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою 

Перелік документів, 
що засвідчують право на зарахування поза конкурсом або 

першочергове зарахування до ліцею 

Пільговий статус Документи, що підтверджують статус 

1 .Дитина-сирота та дитина, 
позбавлена батьківського 
піклування 

1. Паспорт та 3 його копії, (якщо на момент вступу 
виповнилось 14 років), або оригінал свідоцтва про 
народження та 3 його ксерокопії. 

2. Копії картки платника податків - Зшт. 
3. Копія паспорта опікуна (піклувальника) (1,2,11 сторінки). 
4. Копія картки платника податків опікуна (піклувальника). 
5. Витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та 

дитини позбавленої батьківського піклування. 
6. Довідку про реєстрацію місця проживання (якщо сільська 

місцевість, то із зазначенням до якої об'єднаної 
територіальної громади належить населений пункт). 

7. Єдиний квиток. 
8. Копія свідоцтва про смерть батьків. 
9. Копія свідоцтва про смерть батька (матері) або витяг з 

реєстру ст.135 про те, що запис про батька (матір) зроблено в 
установленому порядку. 

9. Копія рішення виконкому (суду) про призначення опіки, 
про закріплення житла та (або) майна, рішення судів з різних 
питань (наприклад, про позбавлення батьківських прав). 

10. Довідки про наявність житла, майна. 
11. Інформація про житло, в якому проживає така дитина, 

або яке належить їй на праві власності, або яке закріплене за 
дитиною на інших підставах. 

12. Довідка про отримання державної допомоги. 
13. Довідка про отримання пенсії по втраті годувальника. 

2. Дитина, батьки якої 
загинули під час 
виконання службових 
обов'язків 

1. Паспорт та 3 його копії, (якщо на момент вступу 
виповнилось 14 років), або оригінал свідоцтва про 
народження та 3 його копії. 

2. Копія свідоцтва про смерть батька (матері). 
3. Копія документу, що підтверджує факт загибелі при 

виконанні службових обов'язків. 
4. Довідка з Пенсійного фонду про отримання пенсії по 

втраті годувальника. 
3. Дитина, батьки якої є 
учасниками бойових дій 

1. Паспорт та 3 його копії, (якщо на момент вступу 
виповнилось 14 років), або оригінал свідоцтва про 
народження та 3 його копії. 

2. Копія посвідчення учасника бойових дій. 
4. Дитина, яка постраждала 
внаслідок аварії на ЧАЕС 

1. Паспорт та 3 його копії, (якщо на момент вступу 
виповнилось 14 років), або оригінал свідоцтва про 
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Пільговий статус Документи, що підтверджують статус 

народження та 3 його копії. 
2. Копія посвідчення дитини, яка постраждала внаслідок 

аварії на ЧАЕС (2 копії). 
5. Дитина з сім'ї 
військовослужбовців 

1. Паспорт та 3 його копії, (якщо на момент вступу 
виповнилось 14 років), або оригінал свідоцтва про 
народження та 3 його копії. 

2. Документи, що підтверджують статус військовослужбовця 
батька (матері). 

6. Дитина з багатодітної 
сім'ї 

1. Паспорт та 3 його копії, (якщо на момент вступу 
виповнилось 14 років), або оригінал свідоцтва про 
народження та 3 його копії. 
2. Копія посвідчення дитини або батьків багатодітної сім'ї. 
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