
  

ПРОТОКОЛ №2 

засідання приймальної комісії 

ВСП «Кадіївський педагогічний фаховий коледж 

Державного закладу «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка» 

від 18.11.2021                                          

              Присутні: 

              Голова приймальної комісії, 

              Всі члени комісії 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про комплекс рекламно-профорієнтаційних заходів по залученню 

абітурієнтів до педагогічного коледжу у 2021-2022 н.р. 

2. Про проведення Днів відкритих дверей та Днів абітурієнта.  

3. Про Умови прийому на навчання для здобуття фахової передвищої 

освіти в 2022 році. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Заступника відповідального секретаря приймальної комісії, який доповів 

про стан організації профорієнтаційної роботи. Він запропонував 

продовжити роботу навчального семінару для викладачів і студентів з 

методики організації профорієнтаційної роботи. Також запропонував 

затвердити комплекс рекламно-профорієнтаційних заходів по залученню 

абітурієнтів до педагогічного коледжу у 2021-2022 н.р., створення оновлених 

листівок, буклетів за спеціальностями Соціальна робота та Дошкільна освіта. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Організацію профорієнтаційної роботи вважати задовільною. 

Продовжити роботу навчального семінару для викладачів і студентів з 

методики  організації профорієнтаційної роботи. 

Головам ЦК скласти плани роботи профорієнтації і щомісяця звітувати 

про виконані заходи. 

1.2. Затвердити комплекс рекламно-профорієнтаційних заходів до 

залучення абітурієнтів на навчання до Кадіївського педагогічного коледжу у 

2022 році. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Директора коледжу, яка запропонувала, виходячи з пропозицій 

викладачів, провести Дні відкритих дверей та Дні абітурієнтів у І та ІІ 

семестрах поточного навчального року у суботні дні кожного місяця 

(останній тиждень) до початку вступної кампанії 2022 року. 

 

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Провести Дні абітурієнтів у суботні дні кожного місяця (останній 

тиждень).  



2.2. Головам ЦК забезпечити представників комісії на 

профорієнтаційних заходах, Днях абітурієнтів та Днях відкритих дверей за 

графіком. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Голову приймальної комісії, яка  ознайомила присутніх із Умовами 

прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, 

проектом Правил прийому до ВСП «Кадіївський педагогічний фаховий 

коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка». 

 

УХВАЛИЛИ: 

Ознайомитися з Умовами прийому на навчання до закладів фахової 

передвищої освіти в 2022  та проектом Правил прийому до ВСП «Кадіївський 

педагогічний фаховий коледж Державного закладу «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка». 

 

Голова приймальної комісії:       

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


