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Правила конкурсного приймання 
до Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату 

при Львівському національному університету імені Івана Франка
у 2019 році.

У відповідності до Статуту Львівський фізико-математичний ліцей здійснює на конкурсній 
основі набір учнів м. Львова та України (за результатами розгляду заяв переможців III етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад та за результатами вступних випробувань) у такі класи:

У 8-й клас з поглибленим вивченням фізики та математики (після 7-го класу)
У 9-й клас з поглибленим вивченням фізики та математики (після 8-го класу)
У 9-й клас з поглибленим вивченням хімії та біології (після 8-го класу).

Прийом заяв здійснюється з 1 лютого до 31 травня включно 
Вступники до ЛФМЛ проходять вступні випробування у письмовій формі:

Початок реєстрації о 9:00
у фізико-математичні класи -  фізика (04 червня 2019р.) та математика ( 05 червня 2019 р).
у хіміко-біологічний клас -  хімія ( 04 червня 2019 р) та біологія (05 червня 2019р.)
Кожне вступне випробування оцінюються за бальною шкалою.
Учні,які хворіли, або були відсутні з інших поважних причин зобов’язані подати медичну довідку, 

інші підтверджуючі документи, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних 
випробуваннях, терміни проведення яких визначає Приймальна комісія.

Зарахування учнів до ЛФМЛ у відповідні класи здійснюється:
а) без вступних випробувань

для переможців (диплом I,II,III ступеня) III етапу Всеукраїнських предметних олімпіад та 
переможці III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів учнівських робіт МАН.

б) за результатами вступних іспитів (відповідно до мінімальної кількості балів,необхідних для 
зарахування). Кількість цих балів встановлюється Приймальною комісією та затверджується 
Педагогічною радою.

Переважним правом на зарахування при рівній кількості балів користуються:
- діти учасників АТО;

навчаються у сільській місцевості;

Якщо учні, їхні батьки, або особи, які їх заміняють, не згодні з результатами перевірки учнівських 
робіт предметними комісіями, вони можуть звернутися з відповідними заявами до голів 
предметних комісій. Для розгляду цих заяв створюється апеляційна комісія, чисельність та склад 
якої визначається ліцеєм за погодженням з відділом освіти Залізничного району УО ДГП ЛМР. 
Подача апеляційних заяв -  до 17.00 год. 07.06.2019р. Розгляд апеляційних заяв 10 червня 2019 р. 
(10.00- 12.00 год.).

Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
Педагогічна рада ліцею у термін до 12.06.2019р визначає список учнів, рекомендованих до 
зарахування та у випадку необхідності список резерву і дату додаткового набору.

Приймальна комісія може здійснювати індивідуальний добір переможців III етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад та переможців II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів 
учнівських робіт МАН після проведення вступних випробувань.
Адреса ліцею: 79054, м .Львів-54, вул. Караджича, 29,тел. для довідок: 262-00-68, 262-50-40.

www.lpml.com.ua. e-mail: mr@lpml.com.ua
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Графік проведення конкурсних випробувань 
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П редм ет Д ата та час проведення  
випробування

Фізика 04 червня 2019 р., 9год.ЗО хв.
Хімія 04 червня 2019 р, 9год.ЗО хв.
Математика 05 червня 2019 р., 9год.ЗО хв.
Біологія 05 червня 2019 р., 9год.ЗО хв.
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Предм ет Дата та час проведення  
випробування

Фізика 04 червня 2019 р., 9год.ЗО хв.
Хімія 04 червня 2019 р, 9год.30 хв.

Математика 05 червня 2019 р., 9год.ЗО хв.
Біологія 05 червня 2019 р., 9год.ЗО хв.

Висвітлення 
результатів перевірки

06 червня 2019 до 18.00 год.

Подача апеляційних 
заяв

до 17.00 год. 07.06.2019р. ( письмово 
або заповнення інтернет-форми)

Апеляції з усіх 
предметів

10 червня 2019 р., 10.00- 12.00 год.

Визначення списку 
учнів,
рекомендованих до 
зарахування

до15.00год. 12.06.2019р


