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І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

1.1.  Правила прийому до Ізюмського професійного ліцею на 2013 календарний рік 

розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 14.05.2013 №499, 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013 за № 823/23355.  

1.2. До Ізюмського професійного ліцею приймаються громадяни України, іноземці 

та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах. 

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти 

відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, 

соціального та майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до 

релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин. 

Особа, яку визнано біженцем або яка потребує додаткового захисту, має рівне з 

громадянами України право на  освіту. 

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, за показниками 

професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України та при наявності 

здобутої раніше освіти в професійно-технічному навчальному закладі. 

1.4. Прийом до Ізюмського професійного ліцею здійснюється для підготовки за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». 

1.5.  Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок 

видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному 

бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного 

замовлення. 

1.6 Прийом до ліцею громадян понад державне замовлення та професійно-технічне 

навчання здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. 

  
 ІІ. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

 

2.1.  Прийом до Ізюмського професійного ліцею здійснює приймальна комісія. 

2.2.  Очолює приймальну комісію директор ліцею Колесник Любов Василівна. 

Наказом по ліцею від 18.04.2013 №48 визначено та затверджено персональний склад і 

порядок роботи приймальної комісії.    

2.3. Приймальна комісія працює щоденно з 8-00 до 17-00, крім суботи, неділі та 

святкових днів. 

2.4.  Персональний склад приймальної комісії: 

Голова комісії  – Колесник Любов Василівна, директор ліцею. 

Відповідальні секретарі приймальної комісії : 

    -   Носачова Неля Євгенівна, практичний психолог; 

    -  Якімова Віта Олексіївна, провідний бібліотекар; 

    -  Боклаг Сергій Михайлович, майстер виробничого навчання;  

    -  Бондаренко Ірина Іванівна, бібліотекар. 

Члени комісії :        -  Соловей Олександр Вікторович, заст. директора з НВР; 

    -  Машков Олег Миколайович, заст. директора з НВихР; 

    -  Чупова Валентина Володимирівна, заст. директора з НР; 

    -  Шамрай Людмила Петрівна, соціальний педагог. 

2.5. Приймальна комісія: 

- організовує прийом заяв та документів; 

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, 



матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, 

слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу; 

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору; 

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих на зарахування до ліцею, 

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. 

2.5. Правила прийому до Ізюмського професійного ліцею доводяться до відома 

вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди. 

2.6. Ізюмський професійний ліцей у 2013 році здійснює прийом учнів на базі 

базової (9 класів) та повної (11 класів) загальної середньої освіти за професіями 

відповідно до таких вимог: 

№ 

з/

п 

Прелік професій 

Ліцен- 

зійний 

обсяг 

Пла-

нові 

обсяги 

при-

йому 

Освітньо-

кваліфіка-

ційні рівні 

Термін 

навчан- 

ня, 

років 

Форма 

навча

ння 

Вимо- 

ги до 

віку 

 На базі базової загальної середньої освіти (9 класів) з отриманням повної загальної 

середньої освіти з професій: 

1 «Слюсар з ремонту 

автомобілів,  

електрозварник ручного 

зварювання»  

90 26 1,2,3,4 

розряд 

2,3 розряд 

3,5 денна 14-35 

років 

2 «Слюсар з ремонту 

автомобілів,  

токар» 

60 26 1,2,3 

розряд  

2,3,4 

розряд 

3,5 денна 14-35 

років 

3 «Слюсар-електрик з 

ремонту 

електроустаткування, 

електрогазозварник»  

30 26 2,3,4 

розряд 

 

2,3,4 

розряд 

3,5 денна 14-35 

років 

4 «Муляр,  

 

штукатур» 

60 26 2,3,4 

розряд 

2,3,4 

розряд 

3 денна 14-35 

років 

5 «Кухар,  

кондитер»  

180 26 3,4 розряд 

3,4 розряд 

4 денна 14-35 

років 

 На базі повної загальної середньої освіти (11 класів) з професій: 

6 «Кухар,  

офіціант,  

бармен»  

60 26 3 розряд 

3 розряд 

4 розряд 

1,5 денна 16-35 

років 

7 «Столяр 60 26 2,3 розряд 1 денна 17-35 

років 

 

2.7. Ізюмський професійний ліцей гуртожитку не має, тому іногородніх учнів 

житлом не забезпечує. 



2.8. При вступі на навчання обов’язкове проходження вступником медичного 

огляду щодо можливості навчання за обраною професією за формою 086-о. Медичний 

огляд вступники  проходять в Ізюмській міській лікарні. 

Медичний огляд вступник повинен пройти протягом 10 днів після подачі 

документів до приймальної комісії. 

2.9. Прийом документів вступників здійснюється відповідно до державного 

замовлення  з 01.06.2013 по 20.08.2013.  

2.10. Навчальний рік  у 2013 році починається 01 вересня 2013 відповідно до 

затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів. 

 

 
ІІІ. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ 

 

3.1. Заява подається в паперовій формі. Заява обробляється відповідно до вимог 

Закону України «Про захист персональних даних». 

3.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто: 

 документ, що посвідчує особу та громадянство  (паспорт громадянина 

України, свідоцтво про народження – для осіб, що за віком не мають 

паспорту, військовий квиток (при наявності) або посвідчення про приписку 

(відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про військовий обов’язок і 

військову службу") або інший документ, що засвідчує особу та 

громадянство) (оригінал та по 2 копії); 

 довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (оригінал та 2 копії) (у 

осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття 

ідентифікаційного номера, повинна бути відповідна відмітка до паспорту); 

 документ державного зразка про здобутий загальноосвітній  рівень (з 

додатком), на основі якого здійснюється вступ до  ПТНЗ (оригінал чи 

завірену в установленому порядку копію); 

 медичну довідку за формою 086-о (лікарський консультативний висновок 

для абітурієнтів навчальних закладів всіх рівнів акредитації) та 063-о (карта 

профілактичних щеплень); 

 шість кольорових  фотокарток розміром 3 х 4 см; 

 копії документів, що дають право на пільги до вступу в ліцей (при 

наявності). 

3.3. Вступники пільгового контингенту додатково надають наступні документи: 

а) діти - сироти  та діти, позбавлені батьківського піклування: 

 -  витяг з обліково-статистичної картки; 

      -  документи, що свідчать про наявність закріпленого або соціального 

         житла; 

      -  документи, що свідчать про набуття статусу; 

б) діти – чорнобильці: 

                     -  свідоцтво що підтверджує статус (копія).     

3.3.  Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову 

згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

3.4.  Прийом документів від вступників завершується 20.08.2013. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


 

ІV. УМОВИ ПРИЙОМУ 

 
4.1. Прийом до Ізюмського професійного ліцею проводиться шляхом 

конкурсного відбору за результатами середнього балу документа про освіту. 

 

V. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР 

 

 5.1. Приймальна комісія допускає до участі в конкурсному відборі для вступу на 

навчання на базі  базової (9 класів) та повної (11 класів) загальної середньої освіти в разі , 

якщо на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня в Ізюмський професійний 

ліцей подано заяв, документів більше планового обсягу прийому відповідно до 

державного замовлення. 

5.2. При цьому середній бал документа про освіту розраховується як середнє 

арифметичне річних оцінок з предметів, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, 

отриманих за державну підсумкову атестацію. Округлення здійснюється до десятих 

частин бала (за 12-бальною шкалою). 

 

VІ. ЗАРАХУВАННЯ 

 

6.1. Зараховуються до  Ізюмського професійного ліцею всі учні, які не мають 

обмежень за медичними та віковими показниками, за показниками професійної 

придатності,  пройшли конкурсні випробування відповідно до середнього балу документу 

про освіту. 
6.2. Зараховуються без конкурсного відбору: 

- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право; 

- 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. 

 

6.3. Зараховуються поза конкурсом: 

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

- інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією; 

- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право; 

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 24.02. 2002 № 157 

«Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і 

соціального захисту, поліпшення військово - патріотичного виховання молоді»  надане 

таке право; 

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04.09.2007 «Про основні 

напрями фінансового забезпечення заходів»»  надане таке право. 

6.4.  Першочергово зараховуються за інших рівних умов: 

- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання 

службових обов'язків, на місця, які забезпечені державним замовленням. Вступники в 

цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що 

загинули під час виконання службових обов'язків. 



6.5.  Формується рейтинговий список учнів з кожної професії. Рейтингові списки 

вступників формуються приймальною комісією і передаються до Єдиної базі.  

Оприлюднюються рейтингові списки шляхом розміщення на інформаційних стендах та на 

офіційному сайті ліцею. 

6.6. 21.08.2013 комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список 

осіб, що можуть бути зараховані на навчання до Ізюмського професійного ліцею. 

6.7. Зарахування до Ізюмського професійного ліцею здійснюється наказом 

директора, підписаним 26.08.2013 (не пізніше ніж за 5 днів до початку занять). Наказ про 

зарахування видається директором ліцею на підставі рішення приймальної комісії. 

6.8. Рішення приймальної комісії про зарахування може бути скасоване 

приймальною комісією  лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлених 

порушень законодавства з боку вступника, а саме: подання вступником недостовірних 

персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза 

конкурсом, права на першочергове зарахування, недостовірних відомостей про здобуту 

освіту. 

6.9. У п'ятиденний термін після оголошення списків особи, які зараховані на 

навчання у межах державного замовлення, подають оригінали документів, зазначені у 

розділі 3 Правил прийому. 

6.10. Вступники, які зараховані на навчання з професії кухар, кондитер, офіціант, 

бармен, крім медичної довідки за формою 086 обов’язково оформляють санітарну 

книжку. 

6.11. Зарахування здійснюється у межах держзамовлення на 2013 рік відповідно до 

ліцензійного обсягу прийому з кожної професії. 

 

VIІ. ОПРИЛЮДНЕННЯ  РЕЙТИНГОВОГО СПИСКУ ВСТУПНИКІВ 

 

7.1. Рейтинговий список формується в такій послідовності за категоріями: 

- вступники, які мають право на вступ на навчання поза конкурсом; 

- вступники, які зараховуються за  конкурсом. 

7.2. У рейтинговому списку зазначаються: 

- П.І.Б. вступника; 

- середній бал документу про освіту; 

- наявність підстав для вступу поза конкурсом; 

- наявність права на першочергове зарахування. 

 

 

VIІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

8.1  Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від 

дня їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може 

проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні 

випробування. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій 

ліцей проводить додатковий прийом до повного виконання держзамовлення. 

8.2.  Особам, які не зараховані до навчального закладу, а також тим, які без 

поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше 5 днів з 

дня прийняття рішення. 

8.3. Контроль за виконанням дотримання Правил прийому до Ізюмського  

професійного ліцею на 2013 рік здійснюється Департаментом науки i освіти  Харківської 

обласної держадміністрації, Міністерством освіти і науки України. 


