
Правила прийому до Олексаидрівського 
професійного аграрного ліцею 

на 2018 рік

1. Загальна частина

1.1 Правила прийому до Олексаидрівського професійного аграрного ліцею на 201? рік 
розроблені відповідно до Типових правил прийому до ПТНЗ України, затверджених 
наказом МОН від14.05.2013. №499 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
освіти і науки №344 від 09.04.2014), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 
травня 2013 року за № 823/23355

1.2. До Олексаидрівського професійного аграрного ліцею приймаються громадяни 
України, особи без громодянства, які перебувають в Україні на законних підставах. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1019 «Про 
ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» та враховуючи те, що 
Олександрівський професійний аграрний ліцей має ліцензії на підготовку (у тому числі 
первинну професійну), прийом на навчання іноземних громадян, перепідготовку та 
підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання не здійснюється.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти 
відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, 
соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до 
релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин. Іноземці та 
особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються 
правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України. 
Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також 
показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до Олексаидрівського професійного аграрного ліцею здійснюється для 
підготовки фахівців у відповідності до державних стандартів професійно-технічної освіти 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник" за такими професіями:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Тракторист -  маш иніст Тракторист -  маш иніст 3 15

-
сільськогосподарського 
виробництва (категорії
«А 1», «А 2», «В 1») базова

сільськогосподарської*  
виробництва (категорії 
«А 1», «А 2», «В 1»)

роки років,
хлопці,
дівчата

1
Слюсар з ремонту

60 30
загальна Слюсар з ремонту ден

чол.сільськогосподарських 
машин та устаткування 

Водій
автотранспортних 
засобів (категорії «С»)

середня
освіта

сільськогосподарських  
машин та устаткування  
2-3 розряду

В одій  втотранспортних 
засобів (категорії «С »)

на

Електрогазозварник повна Електрогазозварник II- 1 рік 15

2
Водій
автотранс портн их 
засобів (категорії «С»)

зо 30
загальна
середня
освіта

III розряду
В одій  втотранспортних  
засобів (категорії «С»)

ден
на

чол.,
жін.

років,
хлопці,
дівчата

3

Офісний службовець  
(бухгалтерія)

60 зо

базова
загальна
середня
освіта

Оператор
комп’ю терного набору 
І-ІІ розряду

О фісний служ бовець  
(бухгалтерія)

3
роки

денна чол.,
жін.

15
років,
хлопці,
дівчата

Тракторист -м а ш и н іст Тракторист -  машиніст 15

4

сільськогосподарського 
виробництва (категорія 
«А 1»)
В одій

зо зо

повна
загальна
середня
освіта

сільськогосподарського 
виробництва (категорія 
«А 1»)
В одій

1 рік денна чол.

років,
хлопці,
дівчата

автотранспортних 
засобів (категорії «С»)

автотранспортних 
засобів (категорії «С »)

професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовка:
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1
Тракторист -  машиніст  
сільськогосподарського 
виробництва(категорія «А 1»)

ЗО
перепідготовка,

чол. 18 років хлопці

2
Тракторист — машиніст  
сільськогосподарського 
виробництва(категорія «А 2»)

ЗО підвищення кваліфікації чол. 18 років хлопці

3
Тракторист — машиніст  
сільськогосподарського  
виробництва(категорія «В 1»)

ЗО підвищення кваліфікації чол. 18 років хлопці

4

Тракторист -  машиніст 
сільськогосподарського 
виробництва ( категорія «С», 
« 0 1 » )

15 підвищення кваліфікації чол. 18 років хлопці



5
Електрогазозварник II, III, IV 
розряду 30

перепідготовка, 
підвищення кваліфікації

чол.
жін.

18 років, хлопці, дівчата

6
В одій  автотранспортних засобів  
(категорія «В ») 30

професійно-технічне
навчання

чол.
жін.

18 років, хлопці, дівчата

7
Водій мототранспортних засобів  
(категорія «А ») 15

професійно-технічне
навчання

чол.
жін

16 років, хлопці, дівчата

Примітки:
‘Обмеження за віком встановлюються станом на початок навчання.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Олександрівського професійного аграрного ліцею здійснює приймальна 
комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор Олександрівського професійного аграрного 
ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи. 
Порядок роботи приймальної комісії: з 8.30 до 17.00 щодня, крім неділі, святкових та 
нерабочих днів.

2.3. Приймальна комісія:

-  проводить з вступниками співбесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов 
навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту 
учнів, наступного працевлаштування, а саме: що спонукало до вибору професії, чим 
приваблює, бачення перспективи, впевненість у виборі;

-  приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до навчального закладу, 
оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

-  організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і 
нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

-  вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до Олександрівського професійного аграрного ліцею доводяться до 
відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди, сайт ліцею 
opal148.pp.ua.

2.5. У випадку подання документів для зарахування на навчання в кількості, яка 

перевищує запланований обсяг прийому учнів на відповідну професію, з учнями 
проводиться конкурс документів про освіту, в яких визначається середній бал успішності 

з профілюючих предметів, а саме:

-  українська мова -  всі професії;

-  математика -  всі професії;

-  фізика -  професія «Водій автотранспортних засобів»;

Перевагу у зарахуванні мають учні, у яких вищий середній освітній бал атестату з 

профілюючих предметів.

2.6. Термін проведення прийому документів на навчання з 18.06.2018 по 22.08.2018 
року.



3. Документа для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Олександрівського професійного 
аграрного ліцею із зазначенням обраної професії (спеціальності), місця проживання та 
необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

-  документ про освіту в оригіналі;

-  медичну довідку за формою №086/о «Медична довідка (лікарський консультаційний 
висновок)», затверджену наказом МОЗУ №110 від 14.02.12р.

-  6 фотокарток розміром 3 х 4 см ;

-  довідку з місця проживання;

-  довідку про склад сім'ї;

-  копія довідки про ідентифікаційний код;

-  копія паспорта або свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають 
паспорта;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад.

Усі копії завіряються в установленому порядку. Паспорт (свідоцтво про народження для 
осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової служби та 
документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в строки, визначені 
для подання документів.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, 
додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання 
за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту або 
середнього балу атестату про повну загальну середню освіту;
4.2. Конкурсний відбір е проводитися 23.08.2018р., результати конкурсу та список осіб 
рекомендованих до зарахування оголошуються не пізніше 12.00 23.08.2018р.
4.3. Результати конкурсного відбору на навчання до Олександрівського професійного 
аграрного ліцею оформлюються протоколом приймальної комісії і затверджуються 
наказом директора.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються на навчання до Олександрівського професійного аграрного ліцею без 
конкурсного відбору ( якщо за медичними показниками їм не протипоказане навчання за 
обраною професією):

-  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

-  діти -інваліди з особливими потребами (за наявності відповідної медичної довідки);



діти військовослужбовців Збройних Сил України інших військових формувань, 
працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових 
обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі 
подають відповідний документ про те, що (батько, мати) визнані такими, що загинули під 
час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 
21.02.2002 р. № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників 
Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово патріотичного 
виховання молоді» ;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської 
праці» надано таке право;

-  особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (796-12) надане таке право.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- діти військовослужбовців та військовослужбовці Збройних Сил України, Національної 
гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, 
Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу і 
військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали участь в антитерористичній операції, згідно 
Закону України « Про внесення зміни до ст.6 Закону України « Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» частина 1 п.19

0

-  випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою 
(срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про 
базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, 
конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), 
для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим 
направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж 23.08.2018року після закінчення конкурсного відбору, приймальна 
комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує списки осіб, що можуть бути 
зараховані на навчання до Олександрівського професійного ліцею за державним 
замовленням або контрактом з юридичними та фізичними особами.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін 
після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 
Приймальна комісія розглядає заяву і приймає рішення щодо зарахування чи 
незарахування на навчання.

5.5. Зарахування до Олександрівського професійного аграрного ліцею здійснюється 
наказом директора, підписаним не пізніше 23.08.2018р.



5.6. Після зарахування учнів до Олександрівського професійного аграрного ліцею може 
супроводжуватись укладання договору між навчальним закладом, кадрів (підприємством, 
організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх -  його батьками) про навчання та 
подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється у межах державного або 
регіонального замовлення, не перевищуючи ліцензованого обсягу.

6. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються з Олександрівського професійного аграрного ліцею. На звільнені 
місця може проводитися додаткове зарахування осіб. При невиконанні державного або 
регіонального замовлення на прийом з окремих професій 
(спеціальностей) Олександрівський професійний аграний ліцей може проводити 
додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до Олександрівського професійного аграрного ліцею, а 
також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не 
пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Контроль за дотриманням правил прийому до Олександрівського професійного 
аграрного ліцею здійснюється департаментом освіти і науки Донецької обласної 
державної адміністрації та Міністерством освіти і науки України.

Ухвалено педагогічною радою Олександрівського професійного аграрного ліцею 
(протокол № 2 від 09.11.2017 року).

Секретар приймальної комісії О.В.Мітіна


