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 Історія навчального 

закладу почалась у 1967 році 

з відкриття Кадіївського 

педагогічного училища на 

підставі наказу Міністерства 

освіти УРСР № 203  від 12 

вересня 1967 року з метою 

розширення сфери освітньої 

діяльності. 

 

17 років навчальний 

заклад забезпечував підготовку фахівців за 2 спеціальностями: «Дошкільне 

виховання» і «Музичне виховання». З 1985 року здійснюється підготовка 

педагогічних кадрів за спеціальністю «Викладання в початкових класах». 

В 1992 році педагогічний заклад пройшов державну атестацію. Колегією 

Міністерства освіти в 1993 році затверджено рішення Міжгалузевої 

акредитаційної комісії про внесення до Державного реєстру закладів освіти 

України і надання Кадіївському педагогічному училищу ліцензії здійснювати 

освітню діяльність за І рівнем акредитації за спеціальностями: 

 «Музичне виховання» - підготовка музичних керівників і вчителів 

музики з додатковими кваліфікаціями: вихователь дошкільного 

закладу, керівник дитячого хореографічного колективу; 

 «Викладання в початкових класах» - підготовка вчителів 

початкових класів з додатковими кваліфікаціями: керівник 

дитячого хореографічного колективу, вихователь школи-інтернату 

і дитячого будинку, керівник гуртка образотворчого мистецтва; 

 «Дошкільне виховання» - підготовка вихователів дошкільних 

закладів з додатковими кваліфікаціями: керівник фізичного ви-

ховання, вихователь з правом навчання іноземної мови, організатор 

музичної діяльності в 

дошкільних закладах. 

В 1997 році Кадіївському 

педагогічному училищу рішенням 

Міжгалузевої акредитаційної комісії 

надані ліцензії на здійснення діяльності за 

II рівнем акредитації з наданням 

кваліфікації бакалавра зі спеціальностей 

«Початкове навчання», «Дошкільне 

виховання» і за І рівнем спеціальності 

«Соціальна педагогіка». Постановою 



Кабінету Міністрів України в 1997 

році змінений статус педагогічного 

училища на педагогічний коледж. 

За роки існування навчальний 

заклад був нерозривно пов’язаний із 

суспільним життям міста, області, 

держави. Становлення сучасного 

навчального закладу пройшло 

наступні етапи: 

 

 

1968 р. –  введено в дію Кадіївське педагогічне училище.  

Підстава – наказ Міністерства освіти УРСР №203 від 12 

вересня 1967 р. 

 

1997 р. –  Стахановське педагогічне училище ліквідовано і на його базі 

створено Стахановський педагогічний коледж Луганського 

державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. 

Підстава – постанова Кабінету Міністрів України №526 від 

29.05.97 р. 

 

2003 р. –  Стахановський педагогічний коледж Луганського 

державного педагогічного університету імені Тараса 

Шевченка перейменований у Кадіївський (Стахановський) 

педагогічний коледж Луганського національного 

педагогічного університету імені Тараса Шевченка. 

Підстава – Наказ Президента України № 1012/2003 від 

11.09.2003 р. 

 

2005 р. –  Cтворено Стахановський факультет Луганського 

національного педагогічного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Підстава – наказ Міністерства освіти і науки України № 997 

від 31.12.2004 р., наказ Луганського національного 

педагогічного університету імені Тараса Шевченка №12-320 

від 25.01.2005 р. 

 

2005 р. –  Створено Стахановський навчальний комплекс ЛНПУ імені 

Тараса Шевченка.  

Підстава – наказ ЛНПУ імені Тараса Шевченка № 180-3Д/1 

від 13.09.2005 р.  

 

2008 р. –  Замінено статус Луганського національного педагогічного 

університету імені імені Тараса Шевченка на Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка. 



Підстава – Указ Президента України №340/2008 від 

11.04.2008 р., Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

16.03.2008 р. №535-р., накази Міністерства освіти і науки 

україни №№ 364, 365. 

 

2014 р. -  ВП «Стахановський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса 

Шевченка» у зв’язку із окупацією м.Стаханова тимчасово 

переведений у м. Лисичанськ на навчально-виробничу базу 

Лисичанського педагогічного коледжу з 01 жовтня 2014 року. 

Підстава : Наказ ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка» № 1009-ЗД від 01.10.2014 року. 

Такі значущі зміни у розвитку навчального закладу стали 

можливими завдяки професійному керівництву директорів та 

їх заступників. 

 

2017 р. -  2017 р. – навчальний заклад ВП «Стахановський педагогічний 

коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» перейменований на 

«Кадіївський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса 

Шевченка». 

Підстава - рішення вченої ради ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» та наказу 

Університету від 06.02 2017 року, № 23-ЗД. 

 

 

 

Сьогодні в Україні виникає потреба в насиченні всіх людських зв’язків і 

стосунків глибоким культурним сенсом, саме сьогодні країні потрібні 

досвідчені спеціалісти в різних сферах знань. Нова освіта повинна підготувати 

таких людей, а для цього в навчальному комплексі працюють досвідчені, 

людяні, гуманні, творчі викладачі, які знаходяться в постійному пошуку, 

користуються золотим правилом – розум у голові, чесність у серці, здоров’я в 

тілі. «У наших руках майбутнє – створимо його самі» – це педагогічне кредо 

всього колективу Кадіївського педагогічного коледжу. 

Будуючи заклад нового типу, ми вчимось і у власного минулого, і у 

чужого сучасного, ми створюємо заклад з власними традиціями, з 

інноваційними технологіями навчання, з неповторним стилем, з пізнавальним 

романтизмом.   

З 01.10.2014 року ВП «Кадіївський педагогічний коледж Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка» тимчасово переведений 

на навчально-виробничу базу ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ 

імені Тараса Шевченка» (наказ № 1009-зд від 01.10.2014 року). 

Соціальна інфраструктура Лисичанського педагогічного коледжу 

включає один навчальний корпус загальною площею 5671 м2, два спортивні 

зали, шість спортивних споруд, актову залу, навчально-виробничі майстерні, 

господарчі будівлі, гуртожиток на 450 місць, бібліотеку з читальною залою на 

50 посадкових місць, їдальню, яка розрахована на 120 посадкових місць. У 



розпорядженні студентів коледжу 37 навчальних аудиторій, оснащених 

сучасним обладнанням, функціонує 5 мультимедійних аудиторій, 5 

комп’ютерних лабораторій, комп’ютеризована читальна зала.  

Навчальний заклад забезпечений сучасною технікою в необхідній 

кількості для здійснення навчально-виховного процесу.     

Значна роль у забезпеченні продуктивності навчального процесу 

належить бібліотеці коледжу, яка налічує 72047 одиниць фонду, має 

електронну читальну залу. Локальна комп’ютерна мережа коледжу об'єднує 

92 персональні комп’ютери й підключена до мережі «Інтернет». У 

навчальному закладі є зона Інтернет - покриття Wi-Fi.  

У приміщенні гуртожитку функціонують навчальна перукарня, 

навчальне рекламне агентство, 2 тренажерні зали, хореографічна зала, кімнати 

самопідготовки та відпочинку.  

Територія коледжу займає 5,5681 га, на якій розташована зелена зона, 

футбольне  поле, баскетбольний та волейбольний майданчики. 

Усі навчальні приміщення укомплектовані меблями, необхідними 

навчально-інформаційними засобами, наочно-дидактичним матеріалом, 

навчально-методичною літературою. В навчальному процесі використовуються 

сучасні технічні засоби навчання: аудіо- та відеотехніка, комп’ютерна, 

мультимедійна техніка.  

Для медичного обслуговування студентів функціонує медичний кабінет. 
 


