
 

ПРОТОКОЛ №6 

засідання приймальної комісії 

ВП «Кадіївський педагогічний коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 
від 05.04.2021                                          
                                                  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.Про комплектування технічної групи приймальної комісії. 

2. Щодо формування пропозицій обсягу прийому на 2021р. 

3. Про День абітурієнта. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

здійснення прийому документів, оформлення особових справ вступників і 

проведення консультацій з питань вибору майбутньої професії необхідно 

сформувати технічну групу приймальної комісії. Вона запропонувала такий 

склад технічної групи: 

     Ларіна-Кулакевич Т. П.- відповідальний секретар приймальної комісії; 

     Вербицька І.В.- член комісії; 

     Бєліков М.Г.- член комісії; 

     Гайворонська О.Є. - член комісії. 

     Гайворонський П.В. - член комісії. 

УХВАЛИЛИ: 

Сформовану технічну групу приймальної комісії у вищезазначеному 

складі затвердити.  

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2013р. №363 

«Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на 

підготовку фахівців…» необхідно до 15 квітня 2021 року подати 

Міністерству освіти і науки пропозиції щодо обсягу державного замовлення 

на прийом та випуск фахівців за встановленими формами, підготовленими в 

ЄДЕБО за допомогою нового модуля «Дані про вступ та випуск розділу 

«Вступна компанія». 



При формуванні пропозицій обсягу прийому за державним 

замовленням на 2021 рік за освітньо-професійним ступенем фахового 

молодшого бакалавра на основі базової та загальної середньої освіти треба 

враховувати прогнозовану регіональну чисельність випускників закладів 

освіти. У зв’язку з цим пропозиції щодо обсягу прийому на навчання 

необхідно погодити з обласною державною адміністрацією та регіональним 

центром зайнятості. 

Васильченко Т. І. запропонувала подати таку пропозицію щодо обсягу 

державного замовлення:  

• на основі базової середньої освіти: 

Дошкільна освіта – 15 місць; 

Соціальна робота – 15 місць; 

• на основі загальної середньої освіти: 

Дошкільна освіта – 10 місць; 

Соціальна робота – 10 місць. 

УХВАЛИЛИ: 

2.1.Запропоновану пропозицію щодо обсягу державного замовлення 

погодити з обласною державною адміністрацією та регіональним центром 

зайнятості. 

2.2. Завантажити погоджені пропозиції до ЄДЕБО за допомогою нового 

модуля «Дані про вступ та випуск розділу «Вступна компанія» та надіслати 

директорату фахової передвищої освіти Міністерства освіти і науки до 15 

квітня 2021р. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Савостьонка О.П., який наголосив на активізації роботи по залученню 

молоді на навчання у коледж та необхідності проведення Дня абітурієнта. 

Він запропонував прийняти участь у ярмарку професій в Білокуракинському 

районі в режимі on-line на платформі Zoom та в онлайн-зустрічі учнів 

старших класів закладів загальної середньої освіти Міловської селищної ради 

на платформі Google Meet.  

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Прийняти участь у ярмарку професій в Білокуракинському районі 

та в онлайн-зустрічі учнів старших класів закладів загальної середньої освіти 

Міловської селищної ради.  

3.2. Підготувати онлайн-презентацію ВП «Кадіївський педагогічний 

коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка». 

3.3.Провести профорієнтаційну роботу у загальноосвітніх навчальних 

закладах, музичних школах, школах мистецтв. 

3.4. Активізувати діяльність студентів з профорієнтаційної роботи. 

 

Голова приймальної комісії:      Т.І. Васильченко  

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії:      Т. П. Ларіна-Кулакевич  


