
Шановні батьки! 

Спробуємо відповісти на питання, які можуть виникнути під час 

вступу. 

1. Навіщо окремо створювати пошту для моєї дитини, якщо в неї 

вже є? 

- Усі здобувачі освіти в нашому закладі працюють з корпоративною 

поштою, щоб ніхто сторонній не заходив на онлайн-зустрічі, не 

перешкоджав якісному та безпечному процесу навчання. 

2. Чи обов’язково  використовувати дану пошту? 

- Так, обов’язково . Це наша офіційна платформа для навчання та 

проведення конкурсних випробувань. 

3. Як уперше зареєструвати дитину на корпоративній пошті? 

- Скористайтеся відеоінструкцією, за аналогією допоможіть дитині 

створити особисту пошту на нашій ліцейній платформі. 

Перший вхід для учня 

4. Як приєднатися до відеозустрічі? 

- Щоб приєднатися до відеозустрічі скористайтеся відеоінструкцією Як 

приєднатися до класу та відеозустрічі Не забувайте, що ми зустрінемося з 

вами 27.06.2022 о 15.00 на пробному підключенні, щоб ви переконалися, що 

вам  вдалося правильно приєднатися. 

5. Що робити, якщо дитина не справляється з емоціями під час вступу 

чи  порушує принципи академічної доброчесності, чи залишає зустріч 

під час написання вступних випробувань (навіть під час повітряної 

тривоги), або у неї  зникає Інтернет? 

-Результати вашої дитини будуть анульовані. Ви матимете можливість 

вступу вже за умови наявності вільних місць. Просимо з розумінням 

поставитися до такої вимоги.  

6. Навіщо збиралися сканкопії документів дитини з фотографією? 

-Приймальна комісія при вступі ідентифікуватиме вашу дитину саме за 

цими документами. Тому прохання їх мати при собі на момент вступу та у 

разі  необхідності показати  членам приймальної комісії. 

7. Як проходять вступні випробування в режимі онлайн? 

- Вступні випробовування проходять у форматі онлайнтестування.

https://youtu.be/wRrHOXmbLro
https://youtu.be/n9RiCuGenw4
https://youtu.be/n9RiCuGenw4
https://youtu.be/n9RiCuGenw4


8. Скільки часу триватиме  конкурсне випробування? 

-Не більше години. Ми озвучуємо проміжок часу, протягом якого 

триватиме конкурсне випробовування. Не більше години! 

9. Де можна побачити  результати  випробування? 

-Результати надсилатимуться в особисті повідомлення на вашу ліцейну 

пошту. 

Нагадуємо, що списки здобувачів освіти, рекомендованих до зарахування 

у ліцей, будуть оприлюднені на сайті ліцею протягом 3 днів, після 

завершення всіх предметних випробувань. 

10. Чому у дитини має бути завжди увімкнений мікрофон та 

вебкамера? 

-Щоб дотримуватися принципів академічної доброчесності в повному 

обсязі. Якщо цієї умови буде не дотримано протягом проведення вступного 

випробування, результати випробувань буде анульовано. 

11. Де можна ознайомитися з демонстраційним варіантом конкурсної 

роботи? 

Демонстраційний варіант вступних випробовувань із різних предметів 

розміщено на сайті ліцею у  вкладці “ВСТУП”. Демонстраційні  варіанти 

тестів мають на меті ознайомити вступників зі структурою завдань та 

схемою нарахування тестових балів. 


