
ПРОТОКОЛ № 4 

позачергового засідання педагогічної ради  

ВП «Кадіївський педагогічний коледж  

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

від 24.12.2020 р.       Присутні:   11 осіб 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження Правил прийому на 2021 рік  

Доповідає: Ларіна-Кулакевич Т.П.  

 

2. Про організацію освітнього процесу під час карантину  

Доповідає: Шумакова О.С.  

 

З першого питання 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. Правила прийому до ВП «Кадіївський  педагогічний коледж ЛНУ 

імені Тараса Шевченка» у 2021 році надати на ухвалення вченою радою ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 

2. Затвердженні  правила прийому оприлюднити на офіційному сайті 

коледжу та внести їх до ЄДЕБО до 31.12.2020року. 

 

З другого питання слухали Шумакову О.С., заступника директора, яка 

ознайомила з Листом МОН № 1/9-688 від 15.12.2020 року щодо освітнього 

процесу в дистанційному режимі.  

Повідомила про те, що у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 09.12.2020 №1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідеміологічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої распіраторної хвороби CОVID–19, спричиненої 

коронавірусом SARS–CоV-2».  

Згідно з підпунктом 10 пункту 3 постанови в період з 08 січня 2021 року 

до 24 січня 2021 року включно заборонено відвідування закладів освіти 

незалежно від форм власності її здобувачами. Наголосила, шо навчання має 

здійснюватися виключно у дистанційному режимі. Поточний та семестровий 

контроль здобувачів фахової передвищої освіти організувати із 



застосуванням дистанційних технологій навчання /Лист МОН №1/9-249 від 

14.0.2020/. Для працівників запровадити гнучкий режим робочого часу та 

дистанційну роботу, адміністрація коледжу працює в штатному режимі.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома 

2. Заборонити здобувачам відвідування коледжу в період з 08.12.2020 

року до 24.12.2020 року включно.  

3. Здійснювати освітній процес в зазначений проміжок часу виключно у 

дистанційному режимі.  

4.Запровадити гнучкий режим робочого часу та дистанційну роботу для      

працівників. Адміністрація коледжу продовжує працювати в штатному 

режимі.  

  

 

Голова педагогічної ради,  

директор коледжу                                                        Тетяна ВАСИЛЬЧЕНКО 

 

Секретар  педагогічної ради                                       Олена ГАЙВОРОНСЬКА 

 

 


