
 

ПРОТОКОЛ №4 

засідання приймальної комісії 

ВП «Кадіївський педагогічний коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 
від 23.02.2021                                          
                                                  Присутні: 

Васильченко Т.І., Шумакова О.С., Ларіна-

Кулакевич Т.П., Савостьонок О.П., Бєліков 

М.Г., Гайворонський П.В.,  Тіхова Т.І., 

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

І.І.,  Вербицька І.В.,  Арчікова Л. В. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження складу предметних екзаменаційних. 

2. Затвердження складу апеляційної комісії. 

3. Затвердження складу комісії для проведення співбесід. 

4. Про формування конкурсних пропозицій у 2021 році.  

5. Про інформаційне забезпечення вступної екзаменаційної компанії. 

 

1.  СЛУХАЛИ: 

Шумакову О.С. – яка доповіла про те, що з метою проведення вступних 

випробувань для зарахування на навчання для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2021 році необхідно 

створити предметні екзаменаційні комісії. Вона внесла пропозицію створити 

предметні екзаменаційні комісії у такому складі: 

Українська мова та література 

1. Радіонова Є.В. – голова комісії, викладач-сумісник ВП «Кадіївський 

педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»; 

2. Васильченко І.П.– викладач ВП «Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ 

імені Тараса Шевченка»; 

       Біологія 

1. Тіхова Є.В. – голова комісії, викладач ВП «Кадіївський педагогічний 

коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»; 

2. Мінєнко Г.М. – викладач ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ 

імені Тараса Шевченка».  

Математика 

1. Савостьонок О.П. – голова комісії, викладач ВП «Кадіївський педагогічний 

коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»; 

2. Гайворонська О.Є. – викладач ВП «Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ 

імені Тараса Шевченка»; 

 



 

Історія 

 

1.Ярита А.В. – голова комісії, викладач ВП «Кадіївський педагогічний 

коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»;    

2.Чурілова В.Є  – викладач ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ 

імені Тараса Шевченка».  

 

УХВАЛИЛИ: 

          Склад предметних екзаменаційних комісій ухвалити. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Васильченко Т.І., голову приймальної комісії, яка доповіла, що з метою 

організації прозорої вступної кампанії щодо прийому на навчання для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 

2021 році  створити апеляційну комісію у складі: 

 

Шумакова О. С.– голова апеляційної комісії, заступник директора ВП             

«Кадіївський  педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса     

Шевченка»; 

Лапенкова О.В. –  вчитель української мови та літератури, Лисичанська  

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №14;  

Медик  Г.О.  –          вчитель математики, Лисичанська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №14; 

Сєвастьянова  О.В. – вчитель   біології, Лисичанська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №14; 

Таргонська В.С.–      вчитель  історії, Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №14. 

 

УХВАЛИЛИ: 

          2.1.  Затвердити апеляційну комісію у вищезазначеному складі.  

2.2. Ознайомити членів приймальної комісії з порядком розгляду 

апеляцій абітурієнтів. 

2.3. Апеляційну комісію ознайомити з Положенням про апеляційну 

комісію ВП «Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

у 2021 році. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Васильченко Т.І., голову приймальної комісії, яка доповіла, що з метою 

проведення співбесід відповідно до  Умов прийому на навчання до закладів 

фахової передвищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України  від 30.10.20 року № 1342, Правил  прийому до ВП 

«Кадіївський педагогічний  коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»   у 2021 



році необхідно створити комісію для проведення співбесід. Був 

запропонований наступний склад: 

 

Васильченко Т.І. – голова комісії, директор ВП «Кадіївський 

педагогічний  коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»; 

Шумакова О.С. – заступник голови комісії, заступник директора. 

 

Члени комісії: 

1. Радіонова Є.В. – голова комісії, викладач української мови та літератури   

ВП «Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»; 

2. Тіхова Є.В. – голова комісії, викладач біології ВП «Кадіївський 

педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»; 

3. Савостьонок О.П. – голова комісії, викладач математики ВП «Кадіївський 

педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»; 

4. Ярита А.В. – голова комісії, викладач історії ВП «Кадіївський 

педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

УХВАЛИЛИ: 

Склад комісії для проведення співбесід ухвалити. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Васильченко Т.І., голову приймальної комісії, яка доповіла, що 

відповідно до Правил прийому ВП «Кадіївський педагогічний  коледж ЛНУ 

імені Тараса Шевченка» необхідно до 28.02.2021року сформувати основні 

конкурсні пропозиції та внести їх до ЄДЕБО.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Бєлікову М.Г., адміністратору бази ЄДЕБО до 28 лютого 2021р. внести 

конкурсні пропозиції в ЄДЕБО. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Савостьонка О.П., який доповів про інформаційне забезпечення 

вступної екзаменаційної кампанії. Розроблена інформація про вступну 

кампанію 2021р. розміщена на сайті навчального закладу та інформаційному 

стенді.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Постійно додавати та оновлювати інформацію на інформаційному 

стенді та на сайті коледжу. 

 

Голова приймальної комісії:      Т.І. Васильченко  

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії:      Т. П. Ларіна-Кулакевич  
ід 01.10.2012 р. 


