
 
 

 

 

З 1997 року заклад освіти мав назву «Педагогічний ліцей» і функціонував як 

структурний підрозділ Центральноукраїнського державного університету 

імені Володимира Винниченка. З 21 серпня 2001 року ліцей став комунальним 

закладом освіти з профільним навчанням. 
 

У вересні 2020 року ліцей перейменовано на «Комунальний заклад «Ліцей 

«Науковий» Міської ради міста Кропивницького». 
 

Ліцей «Науковий» – єдиний заклад загальної середньої освіти області, 

інтегрований у структуру університету. 
 

У ліцеї працюють 82 висококваліфікованих вчителі, більшість з яких – 

викладачі Центральноукраїнського державного університету імені В. Винниченка: 

6 докторів наук (5 – педагогічних, 1 – історичних), 42 кандидати наук 

(2 – історичних, 20 – педагогічних, 9 – філологічних, 2 – фізико-математичних, 

1 – філософських, 1 – юридичних, 1 – хімічних, 1 – біологічних, 3 – географічних, 

2 – кандидати наук з фізичного виховання та спорту), 2 професори, 41 доцент, 

1 Заслужений працівник освіти України. 
 

           



Освітній процес у ліцеї «Науковий» здійснюється відповідно до навчальних 

планів, складених на основі Типових навчальних планів для гімназій, ліцеїв. 

Викладання ведеться за підручниками, посібниками, рекомендованими МОН 

України з урахуванням вікових особливостей та природних здібностей дітей. 
 

Мова навчання – українська. Вивчаються також англійська, німецька та 

польська мови. 
 

Учні ліцею «Науковий» є переможцями міських (найбільша кількість в місті), 

обласних і всеукраїнських олімпіад, конкурсу знавців української мови ім. Петра 

Яцика, мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка,  конкурсу читців 

польської поезії, всеукраїнських та міжнародних медіа-конкурсів, успішно 

навчаються в МАН України. 
 

    
 

Активним є позаурочне життя у закладі: проходять гурткові заняття, 

фестиваль аматорського кіно «Промінь», концерти до свят, видається газета «The 

Lyceum News», проводяться інші заходи. 
 

Навчання у ліцеї є престижним. Виявом ефективності його роботи є успішне 

складання ЗНО (НМТ) випускниками та високий показник вступу до кращих ЗВО 

України і Європи, переважно на державну форму навчання. 
 

 



 
 

 
 
 

Комунальний заклад «Ліцей «Науковий» Міської ради міста Кропивницького» 

оголошує конкурсний набір учнів, які закінчили 8-й клас та випускників 9-х класів 

закладів загальної середньої освіти міста Кропивницького, Кіровоградської та інших 

областей України до 9-го класу та 10-х профільних класів: правового, фізико-

математичного, біолого-хімічного, іноземної філології, української філології, 

мистецького. 
 

Реєстрація на конкурсні випробування здійснюється батьками учнів або 

особами, що їх замінюють у період з 01 лютого 2023 р. по 31 травня 2023 р. 

(включно). 
 

Реєстрація відбувається в онлайн-форматі: 

 
 

Для реєстрації необхідно: 
 

1. Батькам написати заяву про участь дитини у конкурсному випробуванні. 

2. Надати копію табеля про успішність дитини за І-й семестр 

поточного навчального року. 

3. Надати копію паспорта дитини (у разі відсутності – копію свідоцтва 

про народження). 
 

Конкурсні випробування відбудуться 15 червня 2023 р.: 

- для вступу до 9-го класу – о 13:00 год., початок реєстрації о 12:30 год.; 

- для вступу до 10-х профільних класів – о 09:00 год., початок реєстрації 

о 08:30 год. 
 

 Учасники конкурсних випробувань для допуску до пункту проведення іспитів 

обов’язково мають пред’явити паспорт (у разі відсутності – свідоцтво про 

народження). 

 Учасникам конкурсних випробувань необхідно скласти 2 іспити: 
 

9 клас (універсальний) 
1.Диктант з української мови. 

2.Контрольна робота з математики. 

10 фізико-математичний клас 
1.Контрольна робота з математики. 

2.Диктант з української мови. 

10 правовий клас 
1.Тестові завдання з історії України. 

2.Диктант з української мови. 

10 клас іноземної філології 
1.Диктант з української мови. 

2.Тестові завдання з української літератури. 

10 клас української філології 
1.Диктант з української мови. 

2.Тестові завдання з української літератури. 

10 біолого-хімічний клас 
1.Контрольна робота з біології. 

2.Диктант з української мови. 

10 мистецький клас 
1.Диктант з української мови. 

2.Тестові завдання з української літератури. 

Правила вступу-2023 
 

 



 

Здійснюється конкурсний набір учнів у такі класи: 

 

9 клас (універсальний) 

Поглиблене вивчення навчальних предметів: 

1. Українська мова 

2. Історія України 

3. Математика 

4. Англійська мова 

10 фізико-математичний клас 

Профільне вивчення навчальних предметів: 

1. Фізика 

2. Математика 

10 правовий клас 

Профільне вивчення навчальних предметів: 

1. Історія 

2. Правознавство 

10 клас іноземної філології 
Профільне вивчення навчальних предметів: 

1. Англійська мова 

2. Німецька мова 

10 клас української філології 
Профільне вивчення навчальних предметів: 

1. Українська мова 

2. Українська література 

3. Англійська мова 

10 біолого-хімічний клас 

Профільне вивчення навчальних предметів: 

1. Біологія 

2. Хімія 

10 мистецький клас 

Поглиблене вивчення навчальних предметів відповідно до одного з напрямків: 

1. Художнього 

2. Вокального 

3. Хореографічного 
 

Наша адреса: вул. Шевченка, буд. 1, корп. 5, каб. 306, м. Кропивницький, 25006. 

Телефон деканату ліцею: +38-0522-35-13-55 
 

 

 www.is.gd/URCRp7 

   www.facebook.com/nauklitcey 

  www.instagram.com/nauklitcey
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