
 

ПРОТОКОЛ №3 

засідання приймальної комісії 

ВП «Кадіївський педагогічний коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 
від 23.12.2020                                          

Присутні: 

Васильченко Т.І.,  Шумакова О.С., 

Ларіна-Кулакевич Т.П., Савостьонок О.П., 

Бєліков М.Г.,  Тіхова Т.І., Ярита І.І.,  

Савостьонок  С.В., Гайворонська О.Є., 

Вербицька І.В. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення Правил прийому до ВП «Кадіївський  педагогічний коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка» у 2021 році. 

2. Вивчення керівних матеріалів з організації прийому в поточному році.  

3. Організація та проведення профорієнтаційної роботи. 

 

1.  СЛУХАЛИ: 

Ларіну-Кулакевич Т. П., відповідального секретаря приймальної 

комісії, про розробку  приймальною комісією Правил прийому до ВП 

«Кадіївський  педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» у 2021році, 

які були розроблені у відповідності до Умов прийому на навчання для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 

2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 

жовтня 2020 року № 1342, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 

11.12.2020 року № 1235/35518. 

 

УХВАЛИЛИ: 

          1. Надати Правила прийому до ВП «Кадіївський  педагогічний коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка» у 2021 році на розгляд та ухвалення 

педагогічною радою коледжу та вченою радою ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка». 

2. Розмістити Правила прийому на офіційному сайті коледжу та внести 

їх до Єдиної бази до 31.12.2020року. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Васильченко Т.І., голову приймальної комісії, яка наголосила, що під 

час вступної кампанії 2021 року ВП «Кадіївський  педагогічний коледж ЛНУ 

імені Тараса Шевченка» буде керуватися вищезазначеними Умовами та 

Правилами прийому до нашого навчального закладу, а також Положеннями 

про приймальну комісію коледжу та апеляційну комісію. 

 



УХВАЛИЛИ: 

          Під час вступної кампанії 2021 року керуватися Правилами прийому до 

ВП «Кадіївський  педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» з 

додатками, після їх затвердження педагогічною радою навчального закладу  

та вченою радою ЛНУ імені Тараса Шевченка та Положеннями про 

приймальну та апеляційну комісію.  

 

2. СЛУХАЛИ: 

Савостьонка О. П., який доповів про роботу координаційно-

профорієнтаційного центру, до складу якого входять викладачі та 

співробітники коледжу. Він повідомив, що рекламні листівки, буклети 

оновлені та роздруковані. Звернув увагу на безперервну активну 

профорієнтаційну роботу викладачів та студентів. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити план роботи та використовувати в профорієнтаційній 

роботі інновації.  

 

 

Голова приймальної комісії:      Т.І. Васильченко  

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії:      Т. П. Ларіна-Кулакевич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№до протоколу № 2 

від 01.10.2012 р. 


