
ШАХТАРСЬКОМУ  РЕГІОНУ – ШАХТАРСЬКІ ПРОФЕСІЇ  

Тернівський  професійний гірничий  ліцей 

ЗАПРОШУЄ   НА  НАВЧАННЯ  В 2023 РОЦІ 

На базі 9 класів 

інтегрована спеціальність 
Електрослюсар підземний. Машиніст    

підземних установок         

Машиніст електровоза . 

     Термін навчання 3,5 роки. 

             На базі 11 класів 

  інтегровані спеціальності: 
• Електрослюсар підземний. Машиніст   

підземних установок 

     Термін навчання 1,5 роки. 

 

• Машиніст електровоза. Машиніст  

підземних установок. 

     Термін навчання 1 рік 

Адреса: м. Тернівка ,  

вул..Маяковського, буд 24 

 

Тел:+38(050)  505 – 54 - 61; 

 +38(098) 208 – 89 - 30  

E- mail: 1964tpgl@gmail.com   

tpgl@i.ua 

 

Зверніть увагу! 

Прийом у 2023 році проводиться без вступних екзаменів. 

Від Вас потрібен тільки атестат про загальну середню освіту. 

Більш детально з правилами прийому та професіями можна ознайомитися на нашому сайті в рубриці  

АБІТУРІЄНТУ 

Також, якщо у Вас немає можливості подати персонально заяву на навчання Заповнюй заяву  не виходячи  з дому  

ОНЛАЙН-ЗАЯВА 

 

Наш сайт: tpgl.org.ua  

mailto:1964tpgl@gmail.com
mailto:tpgl@i.ua
https://tpgl.org.ua/abiturientu.html
https://tpgl.org.ua/abiturientu/pravila-prijomu/onlajn-zayava-abiturienta.html
https://tpgl.org.ua/abiturientu/pravila-prijomu/onlajn-zayava-abiturienta.html
https://tpgl.org.ua/abiturientu/pravila-prijomu/onlajn-zayava-abiturienta.html


ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ 

Вступники подають особисто: 

заяву із зазначенням обраної професії, форми навчання, місце прописки; 

документи про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за 

регіональним (оригінал та копію); 

копію паспорта (за Статтею 21 Закону №5492-VІ в редакції закону зазначено що 

кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку, зобов`язаний 

отримати паспорт громадянина України); 

копію ідентифікаційного номеру; 

копію приписного свідоцтва (після 16 років); 

медичні довідки за формою, за місцем проживання, про стан здоров`я особи 

установлених чинним законодавством (форми 086-у, 063); 

епікриз на підлітка (до 16 років); 

довідку з місця проживання та склад сім'ї; 

довідка про щеплення; 

6 фото 3*4 -  9 клас; 

2 фото 3*4 – 11 клас. 



Документи, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (в наявності): 
з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  у разі продовження навчання до 23 років або до 

закінчення закладів освіти відповідно; 

осіб, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або 

пропали безвісти); 

з числа осіб, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи»;  

які відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» батьки, що мають не менш як 15 років 

стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи; 

осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до 

досягнення ними 23 років); 

дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до 

досягнення ними 23 років); 

дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення 

ними 23 років); 

дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю I-III групи; 

із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”; 

осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та їх 

дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років); 

дітей загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю 

внаслідок війни або Захисників і Захисниць України (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до 

досягнення ними 23 років);яким Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки 

учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один з батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових 

дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту. 



Категорія стипендій Розмір стипендії з 01.01.2023 

Ординарна (звичайна) академічна стипендія  1250 гривень на місяць  

Іменна та академічна стипендії, засновані Кабінетом 

Міністрів України  
2500 гривень на місяць  

Академічна стипендія Президента України  2750 гривень на місяць  

Соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування  
4250 гривень на місяць  

Соціальна стипендія для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування  
4026 гривень на місяць  

Соціальна стипендія для інших отримувачів соціальних 

стипендій  
450 гривень на місяць  

РОЗМІРИ СТИПЕНДІЙ 


