До ліцею приймаються юнаки – громадяни України віком 13 років на рік вступу та
які закінчили 7, 8 або 9 класів, здатні за станом здоров’я і рівнем знань навчатися у
ліцеї та бажають у майбутньому стати офіцером Збройних Сил України, інших
силових формувань України та продовжити навчання у закладах вищої освіти сектору
безпеки й оборони України.
Документи до приймальної комісії подаються особисто або поштою з початку квітня
по першу декаду червня включно.
Вступні випробування передбачають: фахові вступні випробування – професійно
психологічне обстеження, медичний огляд, перевірка рівня фізичної підготовки; вступні
іспити із загальноосвітніх дисциплін – українська мова (диктант або тестування на
комп’ютері), математика (письмово або тестування на комп’ютері), іноземної мови
(письмово або тестування на комп’ютері). Вступники, які не склали фахові вступні
випробування, до вступних іспитів не допускається.
Поза конкурсом, за умови позитивного складання вступних іспитів, зараховуються:
діти-сироти; діти позбавлені батьківського піклування; діти, у яких один з батьківвійськовослужбовців загинув при виконанні службових обов’язків та безпосередньої участі
у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування
збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях; діти осіб, які
загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я,
одержаних під час участі в Революції Гідності.
Першочергове право на зарахування до ліцею мають: діти військовослужбовців та
учасників бойових дій; діти, які виховуються одним із батьків; діти з багатодітних сімей;
діти учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС; переможці ІІІ-ІV етапів
Всеукраїнських учнівських олімпіад; діти внутрішньо переміщених осіб, діти, батьки яких
проживають у районі проведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях (АР
Крим, окремі райони Луганської та Донецької областей); діти, які є учасниками або
переможцями міжнародних та всеукраїнських творчих конкурсів, спортивних змагань.
Вступники, які закінчили 9 класів закладу загальної середньої освіти й отримали
свідоцтво з відзнакою, складають тільки один іспит з математики. У разі складання його з
оцінкою “відмінно”, вони звільняються від подальшого складання вступного іспиту з
української мови.

