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Ювілейний рік -100!



1 березня 1921 рік - перший
на Донбасі вищий навчальний
заклад ‒ Донецькі вищі
педагогічні губернські

курси.

1923 рік - губернські курси
були реорганізовані в
Донецький інститут
народної освіти.

1934‒1935 навчальний рік -
статус Луганського
державного педагогічного.

26 квітня 1939 року Указом
Президії Верховної Ради УРСР
інституту було присвоєно
ім’я генія українського народу
Тараса Шевченка.



1998 році Луганський
державний педагогічний
інститут стає

університетом.

11 вересня 2003 року
Указом Президента
України №1012/2003
Луганському державному
педагогічному
університету імені Тараса
Шевченка присвоєно
статус національного.



У 2006 році ЛНПУ визнано
найкращим вищим
навчальним закладом

України.

Постійний розвиток і
підвищення якості освіти
стали підставою, щоб у 2008
році Розпорядженням
Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2008 р. № 535-
р, наказами Міністерства
освіти і науки України від 25
квітня 2008 р. № 364 та №
365 ЛНПУ набув статусу
класичного і був
реорганізований у
ДЗ «Луганський національний
університет імені Тараса

Шевченка».



У 2014 році складна

ситуація в нашій країні не

оминула жодного

українця. Наш

університет опинився в

епіцентрі злочинних дій

терористичних

угрупувань.

Задля продовження

повноцінної роботи

Луганський національний

університет імені Тараса

Шевченка залишив зону

бойових дій,

евакуювавшись до м.

Старобільськ.

Місто Старобільськ



У 2019 році на Х Міжнародній
виставці «Сучасні заклади освіти-
2019» університет отримав
диплом Гран-Прі «Лідер вищої
освіти України», золоту медаль у
тематичній номінації
«Соціалізація особистості в
умовах сучасних викликів»,
сертифікат «Якість наукових

публікацій».

За останні роки університет
отримав Гран-Прі «Лідер наукової
та науково-технічної діяльності»,
дві золоті медалі в номінаціях
«Комплексна підтримка дитини з
особливими освітніми потребами
як умова успішної реалізації
інклюзивної освітньої політики»
та «Компетентнісний підхід –
основа якості змісту освіти», а
також сертифікат «Якість
наукових публікацій».



12 вересня 
1967 року на 

підставі 
наказу 

Міністерства 
освіти УРСР

№ 203  
створено 
Кадіївське

педагогічне 
училище



Перші 
спеціальності: 

«Дошкільне 
виховання» і 

«Музичне 
виховання». 

З 1985 року 
здійснюється 

підготовка педа-
гогічних кадрів 

за 
спеціальністю 
«Викладання в 

початкових 
класах».



Минуле в 
спогадах 

сьогодення



1985 році – вийшов 

наказ про 

відкриття  нової 

спеціальності –

«Викладання в 

початкових класах 

загальноосвітньої 

школи» на базі  

середньої та 

неповної середньої 

школи. 



1988 – будівництво 
нового навчального 

корпусу та 
гуртожитку



1989 рік – новий 
навчальний 

корпус

Коледже мій!
Тобі хвалу співаєм,

У стінах цих панує світ добра,
І творчий пошук, і горіння,

Джерело знань, снага, 
терпіння,

І заповіти Кобзаря…
Е. Веремієнко



У 1997 році Постановою
Кабінету Міністрів
України № 526 від

29.05.1997 р. змінено
статус педагогічного

училища на 
Стахановський

педагогічний коледж
Луганського державного 

педагогічного
університету імені

Тараса Шевченка
(пізніше Луганський

національний
університет імені
Тараса Шевченка)



Нові 
спеціальності –

нові 
можливості та 

ідеї Соціальна 
робота



Фізичне 
виховання



Спеціалізації:
 вихователь з правом навчання 

іноземної мови;

 вчитель з правом навчання 
іноземної мови; 

 керівник дитячого 
хореографічного колективу;

 керівник гуртка 
образотворчого мистецтва;

 інформатика.



З 2000 по 2006 рік -
функціонує Ліцей з метою
надання учням середньої
освіти та подальшим
навчанням на різних
спеціальностях

2003 році – отримання

ліценції на підготовку

бакалаврів з нових

спеціальностей «Практична

психологія», «Педагогіка і

методика середньої освіти.

Інформатика»

2004 рік - створено
факультет університету.



У зв’язку з окупацією м. Стаханова
і неможливістю організації
повноцінного освітнього процесу
на підставі наказу ДЗ «Луганський
національний університет імені
Тараса Шевченка» №1009-ЗД від
01.10.2014 року Стахановський
педагогічний коледж тимчасово
переведений у м. Лисичанськ на
навчально-виробничу базу ВП
«Лисичанський педагогічний
коледж Луганського національного
університету імені Тараса

Шевченка».

У 2017 році коледж отримав назву
відокремлений підрозділ
«Кадіївський педагогічний коледж
Луганського національного
університету імені Тараса
Шевченка».



Спеціальності:

Соціальна 
робота

Середня освіта 
(музичне 

мистецтво)

Дошкільна 
освіта













Дякуємо за 
увагу!

Відокремлений 
підрозділ 

«Кадіївський 
педагогічний 

коледж 
Луганського 

національного 
університету 
імені Тараса 
Шевченка»


