
                                         



Правила  прийому  розроблені  Приймальною  комісією  Миколаївського
вищого училища фізичної культури (далі – приймальна комісія) відповідно до
Положення  про  спеціалізований  навчальний  заклад  спортивного  профілю,
затвердженого  Постановою Кабінету  Міністрів  України  від  5  листопада  1999
року № 2061 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1354 (1354-
2011-п) від 28.12.2011, №760 (760-2013П) від 17.10.2013р., із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ України від 06.02.2019р. №73;  Інструкції про порядок
конкурсного  приймання  учнів  до  ліцеїв,  затвердженої  наказом  Міністерства
освіти  і  науки  України  від  19  червня  2003  року  №  389  і  зареєстрованого  в
Міністерстві юстиції України 4 липня 2003 року за № 547/7868.

І. Загальні положення
1.1.  Учнівський  склад  ліцею  спеціалізованої  освіти спортивного  профілю  із
специфічними  умовами  навчання Миколаївського  вищого  училища  фізичної
культури (далі – ліцей  спеціалізованої освіти спортивного профілю)  забезпечує
відбір, здійснює спортивну підготовку та комплектується з обдарованих у спорті
дітей,  підлітків,  які  пройшли  попередню  підготовку  в  дитячо  -  юнацьких
спортивних школах, спеціалізованих дитячо - юнацьких школах олімпійського
резерву, інших дитячо - юнацьких спортивних закладах.
1.2. Прийом до ліцею спеціалізованої освіти спортивного профілю здійснюється
на конкурсній основі з таких видів спорту:  

академічне веслування;
веслування на байдарках і каное;
вітрильний спорт;
велоспорт;
легка атлетика;
фехтування;
художня гімнастика;
спортивні єдиноборства (дзюдо, боротьба греко-римська, бокс);
стрибки на батуті;
баскетбол (юнаки);
важка атлетика;
футбол;
волейбол (дівчата);
гандбол (дівчата).

1.3.  Обсяг  прийому  вступників  до  ліцею  спеціалізованої  освіти  спортивного
профілю  встановлюється  приймальною  комісією  відповідно  до  загальної
чисельності  учнів  Миколаївського  вищого  училища  фізичної  культури,
затверджено  головою  Миколаївської  обласної  ради  у  2015році  та  погоджено
заступником  міністра,  керівником  апаратної  Міністерства  молоді  та  спорту
України у 2015році. 
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1.4.   Конкурсні  випробування,  спортивна  підготовка  і  навчання  учнів  в  ліцеї
здійснюються за рахунок бюджетних коштів.   
1.5.  Для  вступників,  які  потребують  поселення  в  гуртожиток  під  час  вступу,
надання місць у гуртожитку гарантовано.

ІІ. Вимоги до рівня освіти та спортивної підготовки вступників
2.1. До участі у конкурсі для вступу на навчання до ліцею спеціалізованої освіти
спортивного профілю допускаються учні 8 – 11 класів, які:

-    виконують спортивні  вимоги до  відповідної  вікової  групи,  встановлені
Типовим  навчальним  планом  з  видів  спорту  для  спеціалізованих  навчальних
закладів  спортивного  профілю,  затверджено  першим  заступником  Міністра
молоді та спорту України від 30.06.2016 року та заступником Міністра освіти і
науки України від 01.07.2016р.;

-    пройшли  поглиблений  медичний  огляд,  результати  якого  дозволяють
займатися спортом;

-  успішно пройшли співбесіду з навчальних предметів інваріантної складової
навчального плану.

ІІІ. Організація конкурсу
3.1. Порядок роботи приймальної комісії:

- понеділок – п’ятниця з 9-00 до 15-00 без перерви.
3.2.  Прийом  заяв  і  документів,  вступні  випробування,  конкурсний  відбір  та
зарахування на навчання вступників проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Строки
Початок прийому заяв та документів 02 травня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів 25 травня 2019 року
Строки проведення вступних 
випробувань

01 червня – 30 червня 2019 року 

Строки проведення  співбесіда з 
виявлення  здібностей і нахилів та 
наявності творчого потенціалу.

01 червня – 30 червня 2019 року

Терміни зарахування вступників
30 серпня 2019 року  

ІV. Порядок прийому заяв та документів для вступу в ліцей
4.1. До участі в конкурсі допускаються вступники на підставі заяви батьків, або
осіб, що їх замінюють. До заяви додаються:

- копія свідоцтва про народження;
- копія ID-картки (14років);
- копія медичної довідки про результати поглибленого медичного огляду

встановленого зразка  (Ф-086-У);
- копія табелю успішності;
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- картка-направлення спортивної установи з підтвердженням спортивного
розряду, спортивних досягнень в поточному році;

- копії  документів,  які  підтверджують  спортивний  розряд,  спортивні
досягнення в поточному році.

4.2. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією
ліцею  або  в  установленому  законодавством  порядку.  Копії  документів  без
пред’явлення оригіналів не розглядаються.
4.3.  Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає
рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до
ліцею.
4.4.  До  приймальної  комісії  можна  подавати  копії  дипломів,  грамот,  інших
документів,  які  підтверджують  спортивні  здібності  учнів  та  відображають  їх
спортивні і навчальні досягнення.

V. Вступні випробування та конкурсний відбір
5.1. Вступні випробування проводяться за розкладом у терміни, визначені цими
правилами  прийому.  Розклад  вступних  випробувань  оприлюднюється  не
пізніше, ніж за два тижні до їх початку. 
5.2. Вступні випробування включають конкурсні випробування з видів  спорту та
співбесіду з виявлення здібностей і нахилів та наявності творчого потенціалу. 
5.3.   Конкурсні випробування з видів спорту проводяться у формі  складання
нормативів із спеціальної та загальної фізичної підготовки.
5.4.  Програми  конкурсних  випробувань  з  видів  спорту  розробляються
приймальною  комісією  і  затверджуються  директором  не  пізніше  ніж  за  два
місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до програми
конкурсних  випробувань  завдань,  що  виходять  за  межі  вимог  навчальних
програм  для  ДЮСШ,  СДЮШОР.  Програми  конкурсних  випробувань  з  видів
спорту оприлюднюються на веб-сайті Училища.
5.5.  Співбесіда,  як  один  з  видів  конкурсних  випробувань  для  учнів,  які
вступають  до  ліцею  спеціалізованої  освіти  спортивного  профілю,  передбачає
виконання  спеціальних  діагностичних  завдань  для  виявлення  їх  здібностей  і
нахилів, рівня інтелекту та наявності творчого потенціалу.
5.6.  Результати  конкурсних  випробувань  з  виду  спорту  та  співбесіди
оформлюються у вигляді протоколів, які зберігаються в тому самому порядку,
що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.
5.7.  Результати  конкурсного  випробування  з  виду  спорту  та  співбесіди
оголошуються не пізніше, ніж через день після проведення.
5.8.  Списки  вступників  з  виставленими  балами  оприлюднюються  на
інформаційному стенді приймальної комісії.   
5.9. Учні, які хворіли під час проведення конкурсних випробувань, зобов’язані
подати до приймальної комісії медичну довідку, на підставі чого їм надається
право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких
визначає директор училища.
5.10. Учні, які не з'явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до
участі  у  конкурсному  відборі  не  допускаються.  Перескладання  вступних
випробувань не допускається. 
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5.11.  Апеляції  на  результати  вступних  випробувань  подаються  в  день  їх
оприлюднення  до  апеляційної  комісії,  склад   якої  затверджуються  наказом
директора училища.

VІ. Особливі умови вступних випробувань
6.1. Вступники, які зараховані до складу національних збірних команд України
різних вікових груп звільняються від конкурсного випробування з виду спорту.  

VІІ. Надання рекомендацій для зарахування
7.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на
навчання вступників, які пройшли конкурсні випробування у межах загального
обсягу набору. 
7.2.  Рішення  приймальної  комісії  про  рекомендування  до  зарахування
оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 годин.
7.3.  Офіційним  повідомленням  про  надання  рекомендацій  до  зарахування
вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії
ліцею спеціалізованої освіти спортивного профілю Училища.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення
засобами електронного та мобільного зв'язку.

VІІІ. Наказ про зарахування
8.1.  Наказ  про  зарахування  на  навчання  видається  директором  Училища
29  серпня  на  підставі  рішення  приймальної  комісії  та  оприлюднюється  на
інформаційному стенді приймальної комісії  і  веб  - сайті Училища у вигляді
списку зарахованих.
 8.2. Батьки вступників, рекомендованих до зарахування, зобов’язані подати до
приймальної  комісії  не  пізніше  30  серпня  оригінали  особової  справи  учня,
медичної довідки. В разі невиконання цієї умови вступники втрачають право на
зарахування.
8.3.  Рішення  приймальної  комісії  про  зарахування  вступника  може  бути
скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в
разі невиконання п. 8.2. цих Правил.

ІX. Додаткове приймання до ліцею
9.1.  Додаткове конкурсне приймання може,  як виняток,  відбуватися  протягом
навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. 
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