Марківський професійний аграрний
ліцей є підпорядкованим Міністерству освіти
і науки України державним професійнотехнічним навчальним закладом другого
атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію
права громадян на здобуття професійнотехнічної та повної загальної середньої
освіти.

закладів на основі базової чи повної загальної
середньої освіти.
Підготовка здійснюється за рахунок
державного
бюджету
за
наступними
професіями:
на основі базової середньої освіти:
-тракторист-машиніст, слюсар з ремонту
сільськогосподарських
машин
та
устаткування, водій автотранспортних засобів
– термін навчання 3 роки;

на базі повної середньої освіти:
- оператор комп’ютерного набору - термін
навчання 10 місяців.
За рахунок фізичних та юридичних осіб
підготовка здійснюється за наступними
професіями:

Наш ліцей - єдиний професійнотехнічний навчальний заклад на території
Марківського та Міловського
районів
Луганської області. На території Міловського
району
в
с.Великоцьк
розташована
Великоцька філія Марківського професійного
аграрного ліцею.
За період свого існування наш заклад
підготував більше ніж 5000 кваліфікованих
робітників.
Професійний ліцей здійснює первинну
професійну підготовку робітників високого
рівня кваліфікації, як правило, з числа
випускників загально освітніх навчальних

- водій автотранспортних засобів категорії В
- термін навчання 3 місяці;
- водій автотранспортних засобів категорії С
- термін навчання 10 місяців;
- кухар, кондитер – термін навчання 3 роки 6
місяців;

- оператор комп’ютерного набору - термін
навчання 2 роки.

- оператор комп’ютерного набору -термін
навчання 2 роки 6 місяців;

Матеріальна база ліцею налічує 2
корпуси, актова та спортивна зали, 5
лабораторій, 2 майстерні, 5 тракторів, 6
автомобілів, тренувальний майданчик для
водіння, бібліотеку.

Перелік документів необхідних для вступу
в Марківський ПАЛ:

Учні ліцею проводять своє дозвілля у
гуртках художнього читання та ужитковоприкладного мистецтва а також спортивних
секціях.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

- заява;
- фото 3*4 (4 шт.);
- медична довідка;
- документ про освіту (оригінал);
- копії документів що дають право на пільги;
- особисто пред’являється документ що
посвідчує особу і громадянство (паспорт,
свідоцтво про народження, військовий
квиток).
Увага наші учні мають наступні переваги:
- прийом на навчання без вступних іспитів та
сертифікатів ЗНО

МАРКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ
АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ

- отримують стипендію у розмірі 415 грн на
місяць а відмінникам навчання – 604 грн на
місяць;
- всі бажаючі забезпечуються місцями в
гуртожитку;
- випускники ліцею мають можливість
продовжити навчання на пільгових умовах у
вищих навчальних закладах України різних
рівнів акредитації

Ми чекаємо Вас за адресою:
Луганська область, Марківський район,
смт. Марківка, площа Соборна 1г
Електронна адреса Mpal122@ukr.net
Тел.: 0(6464) 91565,
моб. 050-139-99-65, 050-238-45-54

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ
ВИПУСКНИКІВ

9 ТА 11 КЛАСІВ

