
Приймальна комісія розпочинає свою роботу з 01 квітня 2023 року
Прийом  до  Кадетського  корпусу  здійснюється  на  конкурсній  основі  за  результатами

вступних випробувань.

Право  вступу  до  Кадетського  корпусу  мають  громадяни  України,  незалежно  від  місця

проживання та особи, які на законних підставах проживають на території України, придатні

за  станом  здоров’я  навчатися  у  Кадетському  корпусі  та  після  її  закінчення  бажають

продовжити навчання у закладах вищої освіти:

- юнаки та дівчата – для навчання у 8, 9, 10 та  11 класах (які у поточному році

закінчили 7, 8, 9 та 10 класи закладів загальної середньої освіти);

Перелік документів, які необхідно подати до Приймальної комісії:

- особиста заява від  одного з батьків дитини або особи, яка їх замінює (відповідно до

юридичних документів), на ім’я начальника гімназії (додаток 6);

- особиста заява вступника на ім’я начальника гімназії (додаток 7);

- автобіографія (пишеться власноруч у довільній формі);

- копія свідоцтва про народження вступника або копія паспорту громадянина України

вступника (від 14 років);

- характеристика класного керівника, завірена підписом директора і печаткою закладу

загальної середньої освіти;

- копія табеля навчальних досягнень за І семестр поточного навчального року, завірена

підписом директора і печаткою закладу загальної середньої освіти;

- 2 фотокартки розміром 3 х 4 см. (без головного убору);

- копія картки фізичної особи – платника податків вступника (ідентифікаційний номер);

- копії документів про пільговий статус вступника (для дітей пільгової категорії);

- копія паспорту одного з батьків дитини або особи, яка їх замінює, котра надала заяву

для вступу;

- згода одного з батьків або особи, яка їх замінює, котра надала заяву для вступу, на

обробку персональних даних;

- медична довідка облікова форма МОЗ України № 086/о, довідка про щеплення форма

№ 063.

Враховуючи  вимоги  військового  стану,  вступна  кампанія  буде  проводитись  за

спрощеною процедурою – дистанційно і з максимальною цифровізацією.  Усі документи
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повинні  бути в папці  (швидкозшивач пластиковий)  для файлів формату А4 (кожний

документ в окремому файлі).

Прийом до  Кадетського  корпусу  здійснюється: за  рішенням  приймальної  комісії,  яка

розглядає  результати  медичних  документів,  фізичну  підготовку;  результати  тестування  з

математики, української мови та історії України.

Медичний огляд проводиться при прибутті на очне навчання учнів з метою визначення

придатності  вступника  до  навчання  в  Кадетському корпусі. Вступники,  які  не  придатні  за

станом здоров’я, підлягають виключенню зі списків вступників.

За результатами вступних випробувань складається загальний рейтинговий список.

Місця кандидатів у рейтинговому списку визначаються за  сумою балів,  які  набрали

вступники під час складання вступних випробувань:

- з математики (алгебра та геометрія) – письмово (максимальна сума 12 балів);

- з української мови – письмово (максимальна сума 12 балів);

- з історії України – письмово (максимальна сума 12 балів);

- з фізичної підготовленості (максимальна сума 20 балів).

Право на першочергове зарахування до Кадетського корпусу (за умови надання

документів, які підтверджують статус) мають вступники:

- батьки яких є учасниками бойових дій;

- батьки яких загинули, отримали поранення, стали інвалідами та батьки які на даний

момент боронять територіальну цілісність та захищають державний суверенітет України;

- які належать до пільгової категорії, у разі подання ними підтверджуючих документів

та за умови успішного складання вступних випробувань.

Також,  вступникам  можна  подавати  копії  дипломів,  грамот,  інших  документів,  що

підтверджують здібності вступника та показують його навчальні або творчі досягнення.

Прийом документів вступників здійснюється на ім’я начальника:
 в електронному вигляді на пошту: cadet.kharkiv@gmail.com;
 Новою Поштою за адресою – м. Харків, вулиця Косарева 14,

відділення №126;
 УкрПоштою – м. Харків, проспект Олександрівський 73,

відділення 61115; 
Телефон приймальної комісії: 099-310-83-47.
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