
  

ПРОТОКОЛ №4 

засідання приймальної комісії 

ВСП «Кадіївський педагогічний фаховий коледж 

Державного закладу «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка» 

 

від 26.01.2022                                                Присутні: 

              Голова приймальної комісії, 

              Всі члени комісії 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про створення приймальної комісії у 2022 році. 

2. Про Правила прийому до ВСП «Кадіївський педагогічний фаховий 

коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» у 2022 році. 

3. Затвердження пропозицій щодо обсягів державного замовлення до 

ВСП «Кадіївський педагогічний фаховий коледж ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка» у 2022 р. 

 

1.  СЛУХАЛИ: 

Директора Кадіївського педколеджу – про затвердження складу 

приймальної комісії. Вона доповіла, що з метою організації прийому 

документів, конкурсного відбору абітурієнтів, організації та проведенні 

набору у 2022 році, відповідно до Умов прийому та Правил прийому до ВСП 

«Кадіївський педагогічний фаховий коледж ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка» необхідно затвердити склад приймальної комісії. Васильченко 

Т.І. запропонувала створити приймальну комісію у такому складі: 

Голова приймальної комісії - директор Кадіївського педагогічного 

коледжу; 

  заступник голови приймальної комісії – заступник директора з 

навчальної роботи; 

відповідальний секретар приймальної комісії; 

заступник відповідального секретаря приймальної комісії;   

          адміністратор бази ЄДЕБО, уповноважений з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв; 

          уповноважений з питань прийняття та розгляду електронних заяв - 

інженер-електронік. 

Члени комісії: викладачі, секретар навчальної частини, голова 

студентської ради 
             
УХВАЛИЛИ: 

затвердити склад приймальної комісії у вище зазначеному складі. 

 

2.  СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Правила прийому до 

ВСП «Кадіївський педагогічний фаховий коледж Державного закладу 



«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» у 2022 році, 

які були розроблені у відповідності до Умов прийому на навчання для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 

2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 29 

жовтня 2021 року № 1159, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 

грудня 2021 р. за № 1668/37290. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Надати Правила прийому до ВСП «Кадіївський педагогічний 

фаховий коледж ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» у 2022 році на розгляд та 

ухвалення педагогічною радою коледжу та вченою радою ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка». 

2. Розмістити Правила прийому на офіційному сайті коледжу та внести 

їх до Єдиної бази до 31.01.2022року. 

 

3.  СЛУХАЛИ: 

Голову приймальної комісії, яка ознайомила присутніх з листом МОН 

України № 1_888-22 Щодо формування пропозицій обсягу прийому та 

випуску фахівців з вищою та фаховою передвищою освітою на 2022 рік та 

наголосила, що на виконання вимог Закону України «Про формування та 

розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів», постанови Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 

р. № 306 «Про затвердження Порядку формування державного замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» необхідно до 7 лютого 

2022 року подати Міністерству освіти і науки пропозиції щодо обсягу 

державного замовлення на прийом та випуск фахівців за встановленими 

формами, підготовленими в Єдиній державній електронній базі з питань 

освіти у модулі «Дані про вступ та випуск» розділу «Вступна кампанія». 

При формуванні пропозицій обсягу прийому за державним замовленням 

на 2022 рік за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого 

бакалавра на основі базової загальної середньої освіти та повної загальної 

середньої освіти необхідно враховувати прогнозовану регіональну 

чисельність випускників закладів загальної середньої освіти. 

У зв’язку з цим, а також з метою приведення у відповідність із 

регіональними ринками освітніх послуг та ринків праці, необхідно 

пропозиції щодо обсягу прийому на навчання та випуск фахівців у 2022 році 

погодити з обласною державною адміністрацією та регіональним центром 

зайнятості. Голова приймальної комісії запропонувала кількісні показники 

обсягів прийому до ВСП «Кадіївський педагогічний фаховий коледж ДЗ 

«ЛНУ імені Тараса Шевченка» у 2022 році: 

на основі базової загальної середньої освіти: 

Соціальна робота – 15 місць; 

Дошкільна освіта – 15 місць; 

на основі повної загальної середньої освіти: 

Соціальна робота – 10 місць; 



Дошкільна освіта – 10 місць; 

 

УХВАЛИЛИ:  

- погодити пропозиції щодо обсягу прийому на навчання та випуск 

фахівців у 2022 році з обласною державною адміністрацією та регіональним 

центром зайнятості; 

- підготовлену форму на паперових носіях за підписом директора 

коледжу, погоджену з обласною державною адміністрацією та регіональним 

центром зайнятості, відсканувати та завантажити до модулю ЄДЕБО «Дані 

про вступ та випуск»; 

- надіслати пропозиції щодо обсягу державного замовлення на прийом та 

випуск фахівців до директорату фахової передвищої, вищої освіти 

Міністерства освіти і науки України до 7 лютого 2022 року. 
 

 

Голова приймальної комісії:       

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


