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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ 

Головною метою освітньої діяльності Відокремленого підрозділу 

«Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка» у 2018 році була і залишається підготовка для потреб регіону 

фахівців –молодшмих спеціалістів, які поєднують у собі професійні знання, 

ділові якості, високий рівень моральної культури і громадянської свідомості. 

Коледж здійснював освітню діяльність у 2018 році згідно з такими 

нормативними актами України, як: Конституція України, Закони «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Концепція національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді», «Концепція екологічної освіти і виховання», 

нормативні документи Міністерства освіти і науки та ін., а також на підставі 

Положення про Відокремлений підрозділ «Брянківський коледж Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка» та Статуту Державного 

закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»,  

наказів і розпоряджень ректора університету. 

Для забезпечення у 2017/2018 н.р. ефективної організації якісної 

підготовки фахівців педагогічний колектив коледжу визначив основні 

завдання діяльності та шляхи їх реалізації, а саме: 

– підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти 

відповідно до вимог інноваційно сталого розвитку суспільства та економіки 

країни; забезпечення особистісного розвитку молодої людини згідно з її 

індивідуальними здібностями та потребами; 

– організацію освітнього процесу на принципах нової якості вищої 

освіти та інтеграції її в єдиний європейський освітній простір; 

– впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчально-

виховний процес як запорука підвищення якості освіти. 

– впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

– удосконалення кадрового забезпечення освітнього процесу шляхом 

підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності викладачів; 
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– створення умов для ефективної професійної діяльності педагогічних 

працівників та вдосконалення їхньої педагогічної майстерності; 

– поширення застосування інноваційних освітніх та інформаційних 

комп’ютерних технологій: мультимедійних лекцій, комп’ютерних ілюстрацій 

навчальних занять різних видів;  

– підвищення пізнавальної, творчої та громадянської активності 

студентів (залучення до пошуково-дослідної роботи, участь у конференціях, 

олімпіадах, професійних конкурсах; участь у спортивно-масових заходах; 

активізація роботи органів студентського самоврядування); 

– удосконалення змісту практичної підготовки студентів, створення 

якісного навчально- методичного забезпечення кожного виду практики; 

– забезпечення проведення виробничої практики студентів на сучасних 

базах практики; поширення взаємозв’язків з підприємствами щодо питань 

проведення практик та працевлаштування студентів коледжу. 

 Протягом звітного періоду забезпечена діяльність робочих та дорадчих 

органів, органів студентського самоврядування. Адміністративна, 

педагогічна та навчально-методична рада, приймальна, стипендіальна комісії 

та студентський парламент коледжу функціонували відповідно до 

затверджених Положень про їх діяльність. 

Для вирішення оперативних завдань функціонування ВП 

«Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» був розроблений і 

затверджений план роботи на поточний навчальний рік. Робота 

спрямовувалася на організацію та здійснення навчально-методичної, 

виховної, спортивної та культурно-масової роботи у коледжі, науково-

дослідної роботи усіх учасників освітнього процесу, навчальної, наукової, 

громадської діяльності студентів, підвищення якості освіти. 

Коледж є структурним підрозділом Державного закладу «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» з 2006 року. Для 

забезпечення освітнього процесу в коледжі створені всі умови, оскільки у 

зв'язку з вимушеною евакуацією коледж користується належною 



матеріально-технічною базою ще одного структурнго підрозділу 

університету. Якість освітнього процесу забезпечується поєднанням очного і 

електронного навчання.  

Протягом 2018 р. вживалися заходи щодо вдосконалення управління 

навчальним закладом, зміцнення трудової дисципліни, створення на кожному 

робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також 

додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю. 

Робота проводилася у тісній взаємодії з профспілковим комітетом коледжу 

відповідно до положень Колективного договору. 

 

СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ І 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 

Освітня діяльність ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса 

Шевченка» здійснюється відповідно до ліцензії МОН України на підготовку 

молодших спеціалістів та надання повної загальної середньої освіти за 

трьома спеціальностями: 071 Облік і оподаткування, 051 Економіка, 022 

Дизайн.  

Навчальний заклад акредитований за першим рівнем. 

Особлива увага колективом коледжу у звітному періоді приділялася 

виконанню державного замовлення, формуванню та збереженню 

контингенту студентів, оскільки спостерігається тенденція до його 

зменшення. Робота щодо формування студентського контингенту 

проводилася відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і 

науки України, Правил прийому до ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені 

Тараса Шевченка» у 2018 році, Положення про приймальну комісію та плану 

профорієнтаційної роботи.  

Чисельність студентів 2017-2018 навчального року залишалася 

достатньо стабільною.  У 1 семестрі 2018 - 2019 н.р. в коледжі навчалися 150 

студентів денної форми та 20 студентів заочної форми навчання (у тому 

числі 3 студенти - за контрактом).  



За 1 семестр 2018-2019 н.р. були відраховані 6 студентів денної та 1 

студент заочної форми навчання, з них: за власним бажанням – 3 особи, за 

академічну неуспішність – 4 особи. Цей показник менший ніж у 2 семестрі 

2017-2018 н.р., що свідчить пр. позитивну динаміку. Планується поновлення 

до складу студентів денної форми навчання з іншого навчального закладу 1 

студента, переведено з заочної форми навчання на денну  1 студента. 

Стан відрахувань по звітному періоду на денній формі навчання 

наведений в таблиці. 

Відрахування студентів денної форми навчання 

Показники 2 семестр 

2017-

2018 н.р. 

1 семестр 

2018-

2019 н.р. 

Відраховано Всього осіб 9 6 

% 5.3 4 

1 курс навчання Всього осіб 3 1 

% 1.8 0,7 

2 курс навчання Всього осіб 6 3 

% 3.5 2 

3 курс навчання Всього осіб 0 1 

% 0 0,7 

4 курс навчання Всього осіб 0 1 

% 0 0,7 
 

Основними причинами відрахувань були: академічні відпустки в 

зв'язку зі станом здоров'я, переведенням на заочну форму навчання, окремі 

студенти залишили навчання за власним бажанням (зміна місця проживання, 

відсутність коштів на оплату навчання тощо). 

Таким чином, станом на 1 січня 2019 року загальна кількість студентів 

складає 165 осіб, з них студентів денної форми- 146 осіб, заочної форми 

навчання -19 осіб. 

 

Упродовж року приймальна комісія коледжу працювала над 

формуванням якісного контингенту студентів коледжу і чітко організувала 

роботу під час вступної кампанії. Відповідно до Правил прийому конкурсний 

відбір вступників у 2018 році здійснювався за результатами зовнішнього 



незалежного оцінювання навчальних досягнень, підтверджених 

сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, фахових 

випробувань, творчого конкурсу та вступних іспитів. 

У 2018 році було зараховано на денну та заочну форми навчання 66 

студентів (у 2017 – 64 студенти).  При цьому не зменшився  випуск: у 2018 

році – 50 осіб проти 49 студентів у 2017 році.  

Порівняльна таблиця загальної чисельності зарахованих до складу 

студентів по роках: 

Рік Зараховано 

усього денна форма заочна форма 

2017 64 53 11 

2018 66 51 15 

 

У 2018 році позитивним стало зарахування 3 осіб за контрактом 

(порівняно з 2017 роком, коли така категорія була відсутня). 

Підбиваючи підсумки вступної кампанії 2018 року, слід визначити 

проблемні напрями роботи з формування контингенту. Незважаючи на 

розроблений комплекс заходів, низькою залишається кількість студентів 

першого курсу.  

З 2018 року 14 випускників коледжу продовжили здобувати вищу 

освіту, вступивши до університету за такими спеціальностями, як: 

«Економіка», «Дизайн» та «Професійна освіта (технологія виробів легкої 

промисловості)». Тобто спостерігається збільшення цього показника 

діяльності коледжу (14 випускників проти  у 2017 році). 

 

Динаміка контингенту студентів ЛНУ- випускників коледжу 

Рік ОКР Усього осіб 

2018 магістр 1 

бакалавр 14 

2017 магістр 1 

бакалавр 8 
 

У зв’язку з тенденцією до зниження контингенту перспективним є 

урізноманітнення форм профорієнтаційної роботи. Тому в коледжі в 2018 



році було проведено ряд як традиційних, так і нових заходів,  спрямованих на 

охоплення ще неосвоєних навчальних закадів, а саме: 

- 25 квітня  2018 року команда Брянківського коледжу на чолі з 

директором взяла участь у профорієнтаційному заході для учнівської 

молоді «Професійна палітра». Цей захід був проведений Луганською 

обласною службою зайнятості за підтримки Департаменту освіти і науки 

Луганської облдержадміністрації на базі хіміко-механічного технікуму 

м.Сєверодонецька. Коледж  розмістив свою експозицію, проводив майстер-

класи, продемонстрував відеоролики, що ілюструють навчальну, виробничу 

та виховну діяльність закладу. Наш коледж вперше брав участь у 

профорієнтаційному заході такого масштабу. Тому особливо приємним було 

відчуття щирої зацікавленості від учнів шкіл і ПТНЗ майстер-класом, 

проведеним студентами групи 31МП під керівництвом голови циклової 

комісії спеціальності 022 Дизайн Віщенко О.В.; 

- у травні 2018 року удруге був проведений Регіональний конкурс 

живопису і графіки «Крок у майбутнє».  На конкурс надіслали роботи учні 

художніх шкіл та студій, учні загальноосвітніх навчальних закладів, студенти 

вищих навчальних закладів м. Лисичанська, Марківського, Новоайдарського, 

Станично-Луганського, Сватівського, Міловського районів,  м. Бахмута; 

- викладачі коледжу закріплені за школами Лисичанська і області, де 

постійно працюють як з учнями, так і з їх батьками і вчителями. 

- залучення студентів та студентського самоврядування до 

профорієнтаційної роботи; 

-  поїздки по школах районів Луганської області (25 шкіл). 

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Ефективність діяльності колективу коледжу залежить від якісного 

кадрового забезпечення. Станом на 1 жовтня 2018 року у ВП «Брянківський 

коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» працює 29 викладачів, з них 13  - на 

постійній основі, а16  - це сумісники. Якісний склад викладачів у 2018 р. 

http://www.shmt.ho.ua/new
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становить 37,9% (11 викладачів вищої категорії). П’ять викладачів, що 

працюють на постійній основі, мають педагогічні звання: 1- викладач-

методист, 4- старший викладач. Один є заслуженим працівником культури 

України. Серед сумісників:  3  - кандидати наук, 1 – заслужений працівник 

освіти України, 3 мають педагогічне звання викладача-методиста. 

Якісний склад педагогічних працівників коледжу 
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2018 13 7 

(58) 

1 

(8) 

1 

(8) 

3 

(23) 

1 

(8) 

- 16 4 

(25) 
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(44) 

1 
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2017 13 9 

(69) 

1 

(8) 
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(8) 
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(15) 

1  

(8) 

 18 5  

(28) 

3 

(17) 

4 

(22) 

4 

(22) 

2 

(11) 

 

У коледжі проводиться систематична робота з підвищення 

кваліфікації керівних і педагогічних кадрів із застосуванням таких форм, як 

навчання в аспірантурі, магістратурі, на курсах підвищення кваліфікації та ін.  

Свої професійні компетентності викладачі коледжу підвищували, 

навчаючись в магістратурі університету: 2018 р. – 1 викладач вступив до 

магістратури (Дунець Н.В.). У навчально-науковому інституті публічного 

управління, адміністрування та післядипломної освіти ЛНУ імені Тараса 

Шевченка 7 викладачів коледжу закінчили курси підвищення кваліфікації  

відповідно до фаху та згідно з перспективним планом підвищення 

кваліфікації.  

У 2018 році пройшли  чергову атестацію з метою підтвердження 

кваліфікаційної категорії: 



- «спеціаліст вищої категорії» - 2 особи (викладач мистецтва Левшіна 

Г.Д., викладач економічних дисциплін Кореняк Н.В.) і 1 особа (викладач 

Кореняк Н.В.) також підтвердила педагогічне звання «старший викладач»,  

- «спеціаліст першої категорії» - 1 особа (викладач екології Дунець Н. 

В.),  

- підтвердження 13 тарифного розряду- 1 особа (майстер виробничого 

навчання спеціальності 022 Дизайн Кучерук О.П.). 

Проведення атестації та оформлення відповідної документації 

відбувалось згідно з Типовим положеннямпро атестацію педагогічних 

працівників (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 

08.08.2013).  

Для організації та проведення атестації педагогічних працівників у 

коледжі наказом директора створена атестаційна комісія, що провела три 

засідання. Підготовка до атестації проходила в атмосфері відкритості. 

Ефективному проведенню атестації передувала роз'яснювальна робота з 

глибоким вивченням нормативних документів на інструктивно-методичних 

нарадах, семінарах, засіданнях циклових комісій. Наслідки атестації 

фіксуються в протоколах засідань атестаційної комісії, підсумки роботи 

атестаційної комісії знаходять відображення в наказах директора і 

доводяться до відома працівників коледжу. 

Викладачі коледжу входять до складу обласних методичних об’єднань 

з української мови, інформатики, математики, історії, іноземної мови. 

Підвищення професійної та педагогічної майстерності відбувається і через їх 

участь у конкурсах, майстер - класах, відвідуванні та проведенні відкритих 

занять. 

Важливою умовою стабільного розвитку коледжу є 

конкурентоспроможний склад науково-педагогічних працівників, який 

сформувався протягом останніх років. Кадрова політика Брянківського 

коледжу  була спрямована на зміцнення кадрового потенціалу. 

http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/26746
http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/37013/


Упродовж 2018р. під час урочистого святкування 50-річчя  

Відокремленого підрозділу «Брянківський коледж Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка» відбулось нагородження 

найкращих студентів, педагогів та співробітників коледжу:  

- Сапіжака М.С., директора коледжу - Почесною Грамотою Верховної 

Ради України, за особливі заслуги перед українським народом;  

- Камчатної Н.В., заступника директора з навчальної роботи, за 

багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку 

кваліфікованих спеціалістів та плідну педагогічну діяльність -  Подякою 

Міністерства освіти і науки України; 

- Левшіної Г. Д.; завідувача технологічного відділення, -  Подякою 

Міністерства освіти і науки України; 

- Віщенко О.В., викладача художніх дисциплін, Подякою Луганської 

обласної державної адміністрації; 

- Радіонової Є.В., методиста, - Подякою Луганської обласної державної 

адміністрації;  

- Кореняк Н.В., завідувача навчально-методичного кабінету, - 

Почесною грамотою Департаменту освіти і науки ЛОДА; 

- Старанко Т.В.,  викладача спеціальних дисциплін, - Почесною 

грамотою Департаменту освіти і науки ЛОДА; 

- завідувача навчально-виробничими майстернями Дунець Н.В., 

головного бухгалтера Пянтковської Л.О. і бухгалтера Чайка В.В. - Грамотою 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» та ін. 

 

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Основним завданням колективу у коледжі у 2018 році була якісна 

підготовка майбутніх фахівців. І тому протягом року забезпечувався 

внутрішній контроль за рівнем засвоєння знань, вмінь та компетентностей 

здобувачів освіти. 

http://btet.luguniv.edu.ua/01-college/01-news/2018/05_may/30.05.2018/index.htm


Проводились заходи щодо удосконалення внутрішньої системи 

забезпечення якості освітнього процесу. В  коледжі  здійснювався  поточний,  

директорський, міжсесійний (календарна атестація), сесійний та підсумковий 

контроль знань. Проведення всіх видів контролю знань відбувається згідно 

вимог чинних нормативних документів в галузі освіти. 

Результати успішності та виконання навчальних планів завжди в центрі 

розгляду на педагогічній раді; розробляються заходи щодо покращення 

навчальних результатів здобувачів освіти. Проблема відвідування 

студентами навчальних занять тісно пов’язана з їх абсолютною та якісною 

успішністю, тому проводиться певна робота з контролю за станом 

відвідування занять студентами. 

Результати Державних атестацій 

У 2017-2018 навч.р. Державній атестації  підлягали 50 студентів 

коледжу, з них: 34 студенти денної форми навчання та 16 студентів  заочної 

форми навчання. Підсумковий контроль (державна атестація) на освітньо-

кваліфікаційному рівні «молодший спеціаліст» здійснювався у формі 

комплексного кваліфікаційного екзамену з фахових дисциплін та у формі 

захисту дипломного проекту.  Підсумки наведені у таблиці нижче. 

Таким чином, успішно склали державні іспити і отримали диплом 

молодшого спеціаліста 50 випускників коледжу або 100%. 

Взагалі по коледжу за 2-й семестр 2018 року збільшилась кількість 

успішних студентів та зменшилась кількість тих, хто навчався на «змішані» 

оцінки. Цей показник ще не високий, але він є, що свідчить про ефективність 

вжитих викладачами циклових комісій та керівництвом коледжу заходів з 

підвищення якості навчання.  
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з'явились 

абс. % абс. % абс

. 

% абс. % абс. % 

1 

5.02020701;\ 

 022 Дизайн 

(графічний 

дизайн) 

Захист 

дипломного 

проекту  

6 - - - 2 33 - - 4 67 - - - 

2 

5.02020702 

Перукарське 

мистецтво та 

декоративна 

косметика;  

022 Дизайн  

Захист 

дипломного 

проекту 

13 - 3 23 2 15,4 - - 8 61,6 - - 1 

3 

5.03050401 

Економіка 

підприємства; 

051 Економіка 

Усна 13 - - - 8 62 - - 5 38 - - - 

4 
071 Облік і 

оподаткування 

Усна 2 - - - - - - - 2 100 - - - 

ВСЬОГО з ДФН:  34 - 3 8,8 12 35,3 - - 19 55,9 - - 1 

1 071 Облік і 

оподаткування 

Усна 7 - - - 4 57 - - 3 43 - - - 

2 022 Дизайн 

(графічний 

Захист 

дипломного 

2 - - - 1 50 - - 1 50 - - - 



дизайн) проекту 

3 

022 Дизайн 

(перукарське 

мистецтво та 

декоративна 

косметика) 

Захист 

дипломного 

проекту 

7 - - - 5 71,4 - - 2 28,6 - - - 

ВСЬОГО з ЗФН:  16 - - - 10 62,5 - - 6 37,5 - - - 

РАЗОМ  

з ОКР  МС 

 50 - 3 6 22 44,0 - - 25 50,0 - - 1 

 

 



Якість практичного навчання  у 2017- 2018 навчальному році, % 

Вид практичної 

підготовки 

301 

МПз 

201 

БОз 

301 

ДГз 

201 

БО 

31 

ЕП 

41 

МП 

41 

ДГ 

31 

ДГ 

31 

МП 

21 

ДГ 

21  

МП 

21  

ЕП 

Переддипломна 

(виробнича) 

практика 

71   50   39 50      

Технологічна 

практика 

      16  53    

НП з фін обліку            57 

НП з планув та 

орг діяльн. підпр 

           43 

НП з екон аналізу            48 

Навчальна 

практика 

       75  82 54  

Навчально-

виробнича 

практика 

 86  50 62        

Ознайомча 

практика 

       70     

НП з інформ і КТ            36 

НП з ІСІТО    50         

НП з ІСІТП     61        
 

Таким чином, по коледжу якість практичного навчання у 2017-2018 

навчальному році в середньому склала 87,7%.  

Якість курсового проектування у 2017- 2018 навчальному році, % 

Групи Економіка 

і нормув 

праці 

Комп 

граф.і 

сканув 

Фіна

нсов

ий 

облік 

Худож 

нє 

модел.за

чіски 

Контр

. 

і ревіз 

Пас 

тиж 

Планув 

та орг 

діяльн 

підпр  

 

Економ 

та орган 

діяльн. 

Композиці

йна 

організ 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

201 МПз      100    

201 БОз   57  29     

201 ДГз        80  

301 МПз    71,4      

301 ДГз  100       50 

201 БО   100  100     

31 МП      50  53  

31 ЕП 77      69   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 ДГ        76,5  

41 ДГ  50       43 

41 МП    32      

 

Отже, по коледжу якість виконання курсових проектів у 2017-2018 

навчальному році в середньому склала 67,4%.  

Виконання курсового проекту – важливий етап навчання, 

спрямований на вдосконалення навичок самостійної творчої роботи, вмінь 

послідовної праці над твором з використанням всього вивченого 

теоретичного матеріалу з дисципліни. 

У коледжі викладачами Кореняк Н.В., Старанко Т.В., Віщенко О.В. 

практикується проведення відкритого захисту курсових проектів з фахових 

навчальних дисциплін. Так,  27 квітня 2018 р. у коледжі відбувся відкритий 

захист курсової роботи з дисципліни «Економіка і організація діяльності». 

Під час економічних досліджень студентами виконані необхідні розрахунки і 

проведений аналіз основних економічних показників виробничо-

господарської діяльності сучасних салонів краси і перукарень регіону. 

Доповідачі також запропонували можливі шляхи вирішення проблем 

подальшого розвитку малих підприємств сфери обслуговування. 

Під час захисту студенти продемонстрували яскраві та змістовні 

презентації власних досліджень, що свідчить про добру якість виконання 

розрахункової частини і достатній рівень оволодіння професійними знаннями 

та навичками з дисципліни. 

У листопаді 2018 року з дисципліни «Композиційна організація 

форми» студенти 4 курсу спеціальності 022 Дизайн презентували проекти, в 

яких розглянули композиційні засади розробки рекламно-поліграфічної 

продукції. 

Студенти продемонстрували вміння застосовувати ці знання і навички 

під час вирішення проблемних питань з проектування поліграфічної 

продукції, елементів фірмового стилю, розробки ілюстрацій до літературних 



творів. Комісія відзначила високу якість проектів Шатової О., Червяк Д., 

Кузьміної Д., професійний підхід до створення оригіналів, нестандартне 

розв'язання теми, високу якість графічного виконання. 

21-22 листопада 2018 року студенти групи 41-МП з дисципліни 

«Художнє моделювання зачіски» представляли свої проекти. Загальна 

тематика робіт була присвячена розробці та виконанню сучасної зачіски на 

підставі дослідження історичних напрямків з урахуванням сучасних 

тенденцій моди. 

Згідно з регламентом захист курсових проектів відбувався у три етапи: 

1 — доповідь студента 10-15 хв із представленням результатів своєї роботи; 

2- практичне виконання зачіски та макіяжу на моделі; 3 — відповідь на 

запитання комісії. 

Під час захисту студенти виявили добрі професійні компетентності: 

підготували змістовні доповіді, створили яскраві сучасні художні образи, а 

також надали вичерпні відповіді на додаткові запитання. 

 

Упродовж 25-26 січня 2018 року у ВП "Брянківський коледж 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка" проходив 

 захист дипломних проектів, які виконали студенти спеціальності 022 Дизайн 

(перукарське мистецтво та декоративна косметика). 

Під час виконання досліджень випускники денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності створювали не тільки конкурсні та видовищні 

зачіски, а й добирали до них відповідний одяг і аксесуари. Презентація 

проектів надихнула окремих студентів на створення цілих авторських 

колекцій. 

Пастижерні вироби до зачісок, виготовлені студентами випускних груп, 

вразили комісію не тільки технікою, а й своєю фантазійністю та 

екстравагантністю. "Випускники виявили великий творчий потенціал і 

ґрунтовну базу теоретичних та практичних знань, отриману за роки навчання 

в коледжі," - висловила свою думку голова Екзаменаційної комісії Говорко 

С.В., член Спілки перукарів України. 



Екзаменаційна комісія відзначила найкращі художні образи, створені 

студентами групи 41МП Журенко Ю., Трішиною Є., Баріновою І.. 

Більшість розроблених студентами у процесі дипломного проектування 

образів були представлені широкій публіці на професійному конкурсі 

Відбіркового чемпіонату України з перукарського мистецтва. 

 

З метою вивчення художнього спадку, технік живопису, пам'ятників 

архітектури в рамках ознайомчої практики з 17 по 22 травня 2018 року 

студентами групи 31ДГ під керівництвом викладачів коледжу була здійснена 

поїздка до міста Києва. 

Ознайомча практика, яка традиційно проводиться для студентів 

спеціальності 022 Дизайн, має на меті дослідження минулого та сучасного 

мистецтва, архітектурних пам'яток та сучасних будівель, садово-паркової 

монументальної скульптури, сприяє формуванню естетичного смаку. Тому за 

час практики студенти коледжу відвідали і дослідили музейні збірки та 

виставки Національного музею «Київська картинна галерея», Національного 

музею мистецтва імені Богдана та Варвари Ханенків; Національного 

художнього музею.  

Змістовним і цікавим для студентів було знайомство не тільки з 

величними пам'ятками архітектури: Андріївська церква, Золоті Ворота, 

Михайлівський золотоверхий собор, Будинок з химерами, Володимирівський 

собор, Національний банк України, а й із загальною архітектурою столиці 

України. 

Для виконання індивідуальних завдань студенти-дизайнери під час 

екскурсії зробили необхідні відео- та фотозйомки картин митців, 

монументальних скульптур, будівель, паркових комплексів столиці та ін. Всі 

надбання і досвід, отримані студентами під час поїздки, будуть в 

подальшому використані для виконання курсових і дипломних проектів зі 

спеціальності. Все це сприяє якісному формуванню професійної 

компетентності майбутніх графічних дизайнерів. 

 



До моніторингу якості навчального процесу у Брянківського 

коледжу у 2018 році входили: адміністративний контроль проведення занять 

та контрольних заходів, система перевірки стану навчально-методичного 

забезпечення та проведення занять, звітування циклових комісій за 

підсумками навчального року. Відповідно до визначених пріоритетних 

напрямів діяльності у коледжі продовжується робота з удосконалення 

системи підготовки фахівців.  

Прозорість і об’єктивність оцінювання діяльності викладача, – основні 

критерії у визначенні ефективності його подальшої роботи.Для більшості 

студентів є важливим, аби викладач був яскравою індивідуальністю, яка 

своїм прикладом мотивуватиме до формування неповторного особистісного 

світу майбутнього фахівця. 

З метою підвищення якості освіти викладачами коледжу 

застосовуються такі освітні технології, які є STEAM-орієнтованими. 

Наприклад, залучення студентів до виконання проектних робіт для участі у 

професійних конкурсах та виставках. 

Студенти спеціальності  Дизайн (графічний дизайн) традиційно беруть 

участь Міжнародному конкурсі з веб-дизайну та комп'ютерної графіки серед 

студентів та учнів, який проходить у Вінницькому національному 

політехнічному університеті, перевіряючи таким чином рівень своїх знань та 

можливостей. У 2018 році участь у конкурсі брали студенти групи 31-ДГ 

Герасимчук В. і Шатова О. в номінаціях: «2D-растрова графіка» і «2D-

векторна графіка» . 

Напередодні свята  Дня художника, що відзначається в жовтні,  

відбулося відкриття виставки художніх робіт та пастижерних виробів 

студентів та викладачів спеціальності  Дизайн під керівництвом викладача 

Старанко Т.В. Роботи студентів, які були представлені на виставці, 

пробуджують прагнення до краси, змушують думати про сутність буття. 

Творчі досягнення студентів та викладачів Брянківського коледжу свідчать 



про потужний потенціал навчального закладу, сприяють створенню 

позитивного іміджу. 

Одним з практичних завдань на заняттях з дисципліни «Рисунок» 

(викладач Віщенко О.В.) упродовж семестру для студентів 2 курсу 

спеціальності 022 Дизайн  було  створення  малюнків в 3D форматі. Виконані 

студентами роботи вражають. Часом вони настільки реалістичні, що 

відрізнити їх від справжніх об'єктів, предметів практично неможливо.Для 

того, щоб вміти створити найпростіший 3D малюнок, необхідно оволодіти не 

тільки правилами мистецтва малювання, а й дуже точно відчувати гру тіні і 

світла. 

Такі практичні завдання не тільки дозволяють виявити рівень умінь і 

навичок з окремої дисципліни, а й формують необхідні фахові 

компетентності майбутніх дизайнерів і перукарів: здатність до художньо-

образного та асоціативного і об'ємно-просторового мислення. 

 

Таким чином, сучасна система підготовки кадрів повинна враховувати 

вимоги ринку праці і відповідати загальнонаціональним критеріям якості 

вищої освіти. Національна стратегія розвитку освіти України полягає у 

створенні умов забезпечення доступності якісної, конкурентоспроможної 

освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку економіки та 

особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями. 

Основне завдання Брянківського коледжу в  сфері підготовки кадрів полягає 

у підготовці фахівця, який володітиме не лише глибокими теоретичними 

знаннями, але і здатністю самостійно застосовувати їх у нестандартних, 

постійно змінюваних життєвих ситуаціях, фахівця, повністю готового до 

переходу від суспільства знань до суспільства життєво компетентних 

громадян.  

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОЛЕДЖУ 

Науково-дослідна робота  студентів є ефективним методом підготовки 

якісно нових фахівців у вищій школі. Основною формою науково-дослідної 



роботи студентів є участь студентів у наукових дослідженнях, що 

проводяться викладачами циклових комісій. Результати досліджень були 

представлені у періодичних виданнях та наукових збірниках, доповідях на 

наукових або науково-практичних конференціях тощо.  

Щороку  Брянківський коледж проводить Дні науки, а саме були 

представлені такі заходи: 

- 27 лютого педагоги Брянківського коледжу стали учасниками  

Всеукраїнської науково-практичної конференції «ПЕРСПЕКТИВИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ», що 

проводилась на базі Лисичанського педагогічного коледжу. Методист 

коледжу Радіонова Є.В. у доповіді  представила досвід роботи викладачів ВП 

«Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» з упровадження STEM–

освіти в закладі через розробку міждисциплінарних проектів, застосовуючи 

компетентнісний підхід навчання студентів не лише через навчальні 

дисципліни і вирішення професійно орієнтованих проблем при виконання 

навчальних завдань, а також під час Днів науки, майстер-класів, залучення 

студентів до участі у професійних конкурсах тощо. 

- 25 квітня 2018р. в коледжі відбулась Регіональна науково-практична 

конференція «Соціокультурні та професійні координати становлення 

особистості». 

У роботі конференції взяли участь педагоги та студенти Лисичанського 

педагогічного коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка, Первомайського 

індустріально-педагогічного технікуму, а також Брянківського коледжу ЛНУ 

імені Тараса Шевченка. 

Програма заходу передбачала діяльність кількох локацій: 

 Місце особистості в процесі створення культурних цінностей, 

 Соціально-культурний напрям у професійній діяльності, 

 Взаємовплив та сприйняття молодіжних субкультур, 

 Збереження природного і культурного середовища. 



Виступи учасників були яскравими і проілюстрованими презентаціями 

та відео. Слухачі мали можливість отримати не лише змістовну інформацію 

за темою конференції, а й поставити запитання доповідачам, обмінятися 

думками. 

- 28 вересня 2018 року студенти та викладачі Брянківського коледжу 

взяли участь у роботі Регіональної науково-практичної конференції 

«Педагогічні вектори: В.О.Сухомлинський та сучасність», яка проходила на 

базі Лисичанського педагогічного коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

Метою цього заходу стала популяризація основних положень творчої 

спадщини педагога-класика, залучення студентської молоді до вивчення 

творів Василя Сухомлинського; виявлення та поширення кращих методичних 

напрацювань закладів вищої освіти. У конференції взяли участь не лише 

науковці і педагоги Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка та його структурних підрозділів, а також студенти та освітяни 

Луганщини. 

За результатами її роботи був надрукований збірник матеріалів, у який 

увійшли статті студентів і викладачів Брянківського коледжу: Медвідь К., 

Покормяк Г., Камчатної Н.В., Радіонової Є.В., Кореняк Ю.С. У своїх роботах 

вони проаналізували педагогічну спадщину Василя Олександровича 

Сухомлинського, який жив насиченим духовним життям, випереджаючи час 

у педагогіці. 

- 13 жовтня 2018 року педагогічний колектив Брянківського коледжу 

ЛНУ імені Тараса Шевченка став учасником спільного засідання Президії 

Національної академії педагогічних наук України та вченої ради ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», що 

відбулось на базі ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка».  

Народний студентський театр моди ВП «Брянківський коледж ЛНУ 

імені Тараса Шевченка» своїм колоритним та ефектним показом нової 



колекції стилізованого українського вбрання викликав неабиякий інтерес та 

захоплення всіх присутніх. 

-  26 листопада 2018 року в рамках відзначення 100-річчя Національної 

академії наук України  у коледжі відбулося урочисте засідання студентського 

наукового товариства. На засіданні круглого столу були відзначені 

найактивніші студенти коледжу - учасники наукових конференцій і 

семінарів. 

Голова Студентського товариства студентка Медвідь К. (група 31-ДО), 

у своїй доповіді звернула увагу учасників круглого столу на процес 

модернізації освіти, підбила підсумки наукової роботи студентів у 2018 році. 

З доповідями виступили й інші представники студентської молоді 

коледжу від різних спеціальностей, які брали участь у наукових заходах, 

присвячених 100-річчю Національної академії наук України. 

Проведення таких заходів ще раз підтверджує, що Студентське наукове 

товариство коледжу активно сприяє розвиткові навичок науково-дослідної та 

пошукової роботи студентів, надає можливість брати участь у розробці 

конкурсних проектів, програм школи лідерства, молодого політика, у роботі 

семінарів і конференцій. 

 

ВИХОВНА, КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА  

ТА СПОРТИВНО-МАСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

2018 рік був присвячений відзначенню 50-річчя Брянківського 

коледжу. Від заснування у 1968 році навчальний заклад пройшов нелегкий 

шлях свого становлення. Сьогодні Брянківський коледж є провідним 

державним сучасним закладом у структурі Державного закладу "Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка". 

З нагоди  50-ї річниці   у травні 2018 року була підготовлена виставка 

творчих робіт і досягнень студентів та викладачів коледжу.Виставка стала 

творчим звітом студентів і викладачів за останні чотири роки. В експозиції 

http://btet.luguniv.edu.ua/01-college/01-news/2018/05_may/30.05.2018/index.htm


представлено близько 40 живописних і графічних робіт, а також прикраси 

для декору зачісок. 

Виставка не обмежена жанровими і тематичними рамками. До неї 

увійшли портрети, натюрморти, сюжетні та символічні композиції, величні 

пейзажі України. Експозиція цікава розмаїттям зображуваного, власною 

палітрою, любов'ю до рідного навколишнього світу, прагненням творити. 

Серед учасників виставки – переможці міжнародних та обласних 

конкурсів, молоді талановиті студенти – О. Шатова, Д. Кузьміна, Д. Червяк, 

К. Несмашна. 

Окремою частиною експозиції стали нагороди, дипломи, сертифікати, 

які засвідчують високий професійний рівень студентів і викладачів коледжу. 

Випускники коледжу минулих років  передали відеопоздоровлення для 

свого улюбленого навчального закладу, яким пишаються. Святковий 

подарунок надіслала з далекої Варшави талановита художниця, випускниця 

2014 року спеціальності «Дизайн» Кротько А.. 

 

Упродовж звітного періоду вдосконалювалася система виховної 

роботи, започаткована у попередні роки. Єдність національно-патріотичного, 

громадянського, полікультурного й естетичного виховання студентів сприяє 

творенню нових духовних цінностей. Так, упродовж 2018 року в коледжі 

були проведені різні заходи до національних свят: День Незалежності 

України, День працівників освіти, День українського козацтва та 

християнського свята Покрови Пресвятої Богородиці, День Соборності 

України, свято першого дзвоника,  вшанування жертв Голодомору в Україні 

та ін. 

22 січня знаменна дата в історії становлення української державності - 

День Соборності України.Соборність є духовним принципом, гаслом і 

символом єднання між людьми. Студенти та викладачі ВП «Брянківський 

коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка», ВП «Лисичанський педагогічний 

коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» та бійці батальйону «Тернопіль» 

об'єдналися для проведення флешмобу. 



19 лютого у ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

пройшли заходи до Дня вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні, 

присвячені подвигу патріотів нашої держави, загиблих під час Революції 

Гідності. День розпочався з виховної години для студентів усіх курсів на 

тему «Небесна Сотня в наших серцях», де разом з керівниками навчальних 

груп згадали історичні події, що змінили політичне обличчя України, 

реалізували прагнення українського народу в напрямку європейського 

вектору розвитку, детально дізналися про подвиг Героїв Небесної Сотні. 

Глибоко патріотичними була година-реквієм «Герої не вмирають…», на яку 

були запрошені бійці батальйону «Тернопіль» та волонтери національного 

корпусу маскувальних сіток «Луганщина». Під звуки пісні «Плине кача...» у 

виконанні студентки другого курсу Зубанової М. присутні пригадали всіх 

Героїв Небесної Сотні поіменно, що загинули на майдані, захищаючи 

свободу і гідність кожного українця. 

21 лютого до Міжнародного дня рідної мови в коледжі провели 

літературно-художній захід «Українська мова - наше майбутнє». Студенти 

доклали чималих зусиль, готуючи відеосюжети з цікавими фактами про рідну 

мову. 

Щороку студенти коледжу беруть участь у Міжнародному мовно-

літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка, Міжнародному конкурсі української мови імені П.Яцика, 

Всеукраїнській олімпіаді з української мови, які проводяться з метою 

піднесення престижу української мови і літератури у молодого покоління, 

підвищення рівня загальної мовної культури, виховання в його учасників 

почуття гордості за свій народ, любові до рідного краю,  а також виявлення 

творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу. 

9 березня 2018 року вся Україна відзначала 204-ту річницю від дня 

народження надзвичайно талановитого поета, художника і палкого патріота 

Тараса Шевченка. У коледжі з цієї нагоди була проведена святкова 



інформаційна година «Вічний, як народ». Студенти дізнались чимало 

невідомого про улюбленого письменника. 

Духовному становленню студентів коледжу сприяють відвідування 

різнопланових заходів: вистав, дебютів фільмів та подій.   

23 березня минулого року студенти коледжу разом з викладачами 

відвідали незвичайну виставу — мультимедійний колаж "Безкінечна 

подорож, або Енеїда" на текст І.Котляревського. Цю виставу на сцені 

Сєверодонецького музичного коледжу показав відомий український 

письменник Ю. Андрухович разом зі своїм творчим колективом. Виступ 

творчої групи — це своєрідний імпульс, скоріш просвітницько-культурний 

проект. І їх формат виявився близьким і цікавим нашим студентам. Особливо 

студентів вразили дизайнерські рішення цього колажу, яскраве поєднання 

засобів комп'ютерної графіки, живопису та анімації. 

Такі заходи не тільки сприяють розвитку творчого і професійного 

мислення, а й спонукають студентів коледжу до власних наукових 

досліджень під час навчання як літературних джерел, так і рідного краю. 

У коледжі створені сприятливі умови для духовного розвитку 

особистості. Одним з яскравих прикладів цього є участь студентів у виховній 

годині  із вшанування пам'яті яскравої особистості нашої історії, патріота 

своєї Батьківщини - В.М.Чорновола. Студенти розповіли про життя та 

діяльність, його боротьбу з радянською тоталітарною системою.  

6 квітня 2018 року студенти та викладачі Брянківського коледжу взяли 

участь в заході, присвяченому Великодню. До уваги студентів були 

запропоновані відео майстер-класів з фарбування яєць, оформлення кошиків 

для Великодня. Цей захід – гарна нагода віддати шану народним традиціям. 

У рамках Тижня охорони праці в коледжі була проведена низка заходів. 

Так, 24 квітня відбулося засідання Студентського парламенту на тему «Стан 

дитячої праці в Україні». На ньому студенти другого та третього курсів разом 

з викладачами ділилися досвідом власного працевлаштування в літній період 

і у позанавчальний час, обговорили соціально-економічні та кримінально-



правові аспекти дитячої праці з наступним переглядом відеоролику про 

державну підтримку і особливості праці неповнолітніх. 

Запрошена на засідання старший інспектор ювенальної превенції 

м.Лисичанська Тарасова А.Ю. розповіла студентам про випадки торгівлі 

людьми в регіоні, навела приклади ситуацій рабства підлітків і молоді, про 

загрози при знайомстві по Інтернету. Особливо цінним для студентів були 

тренінгові вправи і поради, як поводитися в такі моменти. 

Упродовж цього тижня по групах також були проведені роз'яснювальні 

бесіди й інструктажі з попередження травматизму і нещасних випадків, а 

студенти групи 21ДГ взяли участь в конкурсі тематичних стіннівок, 

присвячених Всесвітньому дню охорони праці до 28 квітня. 

Підсумковим заходом тижня стала участь студентів і викладачів 

коледжу в роботі науково-практичного семінару з охорони праці під девізом 

«Захищене і здорове покоління», на якому студенти коледжу презентували 

свої роботи: буклети і відеоролики з виробничих і навчальних практик. 

27 квітня на базі Лисичанського педагогічного коледжу ЛНУ імені 

Тараса Шевченка були підведені підсумки ІІ обласного конкурсу-огляду 

електронних проектів краєзнавчого напряму «Єдина і сильна», у якому взяли 

участь студенти Брянківського коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка.  

Шатова О., студентка третього курсу спеціальності Дизайн, представляла в 

культурологічній номінації свій творчий проект, присвячений збирачеві 

шахтарського фольклору Коновалову Є. Г. (1936 – 2017). У своєму 

дослідженні Шатова О. охарактеризувала творчість Євгена Георгійовича 

Коновалова, журналіста, письменника, знаменитого земляка - збирача 

шахтарського фольклору, автора збірки «Байки, сказы и бывальщины старого 

Донбасса». Участь у конкурсі електронних проектів «Єдина і сильна» 

дозволила не лише продемонструвати результати історичних та 

етнографічних розвідок, а й сформувати професійні компетентності 

графічного дизайнера. 



8 травня студенти та викладачі Брянківського коледжу Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка відвідали військових 

батальйону «Тернопіль».На знак шанобливого ставлення до пам'яті про 

перемогу над нацизмом у Другій світовій війні усім військовим був вручений 

символ вшанування пам'яті жертв Другої світової війни - червоний мак.  

На знак пошани загиблим воїнам у Другій Світовій війні було зроблено 

та покладено студентами коледжу до пам'ятника Невідомому солдату 

квітково-хвойну «Гірлянду пам'яті» та зібрані у композицію «Квіти 

скорботи». 

23 травня відбулась давноочікувана зустріч студентів коледжу з 

представниками юстиції, що була присвячена питанням правової освіти й 

конституційного права. Начальник Кадіївського міського відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління 

юстиції у Луганській області С.В.Токарєва провела змістовну бесіду щодо 

проекту Міністерства юстиції України «Я маю право!». 

Провідний спеціаліст цієї установи А.В.Смутко відповіла на питання 

про права громадян при оформленні шлюбу, як подавати заяву, терміни і 

місце проведення урочистої або неурочистої процедури та ін. Захід був 

проведений у межах обласного плану з підготовки та відзначення 22-ї річниці 

Конституції України. 

З 21 по 25 травня 2018 року в коледжі відбувся 1 етап Тижня 

дорожнього руху. Інженером з охорони праці Черемісовою Т.В. був 

проведений Єдиний  національний урок «Безпека на дорозі - безпека життя», 

присвячений важливості носіння світлоповертальних елементів. На уроці 

було висвітлено правила безпечного поводження на дорозі та визначено 

необхідність їх дотримання. Студентка 2 курсу Погребак В. підготувала 

презентацію «Світлоповертальні елементи», а студентка Раєвська В. 

розповіла правила носіння СВЕ. Студенти були ознайомлені з установленими 

нормами про носіння світловідбивних елементів і закликані бути 

обережними та відповідальними учасниками дорожнього руху. 



Керівниками академічних груп для студентів коледжу була проведена 

виховна година з питань безпеки дорожнього руху у форматі вікторин та 

творчих робіт, результати якої показали добру обізнаність та зацікавленість 

студентів у сфері безпеки дорожнього руху. Проведені заходи сприяли 

приверненню уваги до проблеми безпеки дорожнього руху, мотивуванню 

студентської молоді бути прикладом безпечного поводження на дорозі. 

03 вересня в рамках заходів до Дня фізичної культури і спорту в 

коледжі відбулось спортивне свято «Лонгмоб-2018». Учасники пробігу 

долали дистанцію 800 м (дівчата), 1600 м (юнаки). У десятку кращих 

переможців пробігу увійшла студентка групи 31ДГ Пономарьова Анастасія. 

8 вересня 2018 року в рамках V Міжнародного фестивалю кіно та 

урбаністики «86» в кінотеатрі «Дружба» (м. Лисичанськ) викладачам та 

студентам Брянківського коледжу спеціальності «Дизайн» були представлені 

документальні фільми молодих режисерів України. Після демонстрації 

фільмів молода режисерка Поліна Ольховніковарозповла про нові засоби 

дослідження урбаністичних умов сьогодення заради майбутнього. Такі 

заходи, на думку студентів, дають можливість формувати власні уявлення 

про речі шляхом експериментів, досліджень та професійно спрямовують їх. 

22 вересня в місті Краматорську відбувся один з найяскравих, 

масштабних і емоційних заходів року - марафон під назвою «Наш 

Краматорськ», присвячений 150-річчю заснування міста.  Студенти 

Брянківського коледжу не залишились осторонь цієї грандіозної події та 

долучилися до пробігу. Холоша Аліна (гр. 11-ДЕП) і Свиридова Поліна 

(гр.21-ДГ) взяли участь у дистанції на 5 км. Перед стартом інструктори 

фітнес-клубу провели розминку для учасників і наші дівчата показали 

добрий результат, за що отримали медаль в пам'ять про участь у марафоні.  

До Дня українського козацтва 14 жовтня у коледжі відбулася година 

історії «Україна – козацька держава». Під час заходу студенти коледжу з 

захопленням слухали виступи членів студентського парламенту про історію 

виникнення українського козацтва, про Запорізьку Січ і козаків-



характерників. Розповідь про характерників як захоплююче і динамічне 

фентезі, що ґрунтується на українській історії та міфології, була особливо 

цікавою для студентської аудиторії. 

9 листопада  колектив коледжу взяв участь у традиційному 

радіодиктанті єдності, присвяченому Дню української писемності і мови. 

2018 року диктант проходив під офіційним гаслом "Пишемо разом", яке 

підкреслює основну мету акції - єднання навколо мови. І хоч диктант не має 

на меті перевірку грамотності, проте учасники із задоволенням беруть участь 

у щорічному флешмобі. 

23 листопада в Брянківському коледжі ЛНУ імені Тараса Шевченка 

відбувся тематичний захід – реквієм «ПАМ'ЯТЬ СЕРЦЯ», який був 

присвячений вшануванню пам'яті жертв голодомору. 

У листопаді 2018 року вся Україна урочисто відзначала 180-річний 

ювілей від дня народження І. Нечуя-Левицького. Брянківський коледж ЛНУ 

імені Тараса Шевченка також не залишився осторонь цієї визначної події. На 

позакласному заході 28 листопада студенти разом з викладачами 

перегорнули сторінки довгого і сповненого подіями життя українського 

письменника. Іван Семенович був і залишається одним із найпопулярніших 

письменників нашого народу.  

10 грудня команда студентів Брянківського коледжу взяла участь в 

Обласних змаганнях з шашок та шахів серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, які 

щороку проводить Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса 

Шевченка. 

Упродовж 16 днів, з 25 листопада по 10 грудня, у Брянківському 

коледжі проходили заходи в рамках щорічної  Всеукраїнської акції «16 ДНІВ 

ПРОТИ НАСИЛЬСТВА». Організовано та проведено: - круглий стіл 

«Торгівля людьми: шляхи запобігання та протидії»; - зустріч студентів 

коледжу з інспекторами відділу зв'язків з громадськістю управління 

Патрульної поліції в Луганській області та проведення лекції на тему 

«Насилля в сім'ї як соціальна проблема, булінг, правова відповідальність за 



скоєне насильство»; - перегляд фільму «Станція призначення - життя» з 

подальшим обговоренням; - виставка плакатів «Стоп насильству!». 

 

У коледжі за звітний період виявив активність волонтерський рух серед 

студентської иолоді. Волонтерська діяльність студентів виступає, передусім, 

як прояв милосердя і доброчинності доти, доки існує потреба людей у тій чи 

іншій допомозі, соціальній підтримці. Студенти коледжу активно беруть 

участь у різноманітних заходах, пов'язаних зі збором пожертвувань і 

наданням благодійної допомоги. Так, проводячи ярмарок на  Масляну, 

волонтери з числа студентської молоді коледжу зібрали 280 гривень.  І  23 

лютого 2018 року представники волонтерського загону – студенти групи 

31МП Бажан Ірина та Місюкова Аліна – зустрілися з головою міської 

організації Товариства Червоного Хреста України в Лисичанську Тетяною 

Бабич для передачі коштів на підтримку найбільш вразливих груп населення. 

Під час зустрічі були обговорені можливості подальшої участі студентів 

коледжу у проектах міської організації Товариства. 

А студенти спеціальності «Перукарське мистецтво та декоративна 

косметика» неодноразово виїжджали на місце дислокації воїнів АТО та 

безкоштовно надавали перукарські послуги захисникам нашої держави (до 

Дня захисника України та ін.). 

Традиційною стала участь студентів  і викладачів у міських та 

загальноукраїнських акціях: «За чисте довкілля», «Весняна толока». 

Студенти Брянківського коледжу активно прибирали територію біля корпусу, 

виносили листя та сміття, підмітали. Особливо приємним заняттям було 

висаджування алеї туй до 80-річчя Лисичанського педагогічного коледжу та 

50-річчя Брянківського коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка. Своїм 

прикладом студенти показали, що від громадянської та екологічної 

свідомості кожного залежать навколишнє природнє середовище, в якому 

твориться майбутнє. 

Педагогічним колективом особлива увага приділяється студентам, які 

потребують посиленої педагогічної уваги, схильних до асоціальної 



поведінки. Таких у коледжі небагато, але на відділенні функціонує рада з 

профілактики порушень, на яких розглядаються питання профілактики 

правопорушень студентів. Питання порушення навчальної дисципліни, 

спілкування у колективі завжди в центрі уваги і керівників груп. 

Постійний контакт з батьками – одна з умов успішного навчання 

студентів. І тому традиційно проводяться на молодших курсах батьківські 

збори, для старших курсів - за потреби, відбувається спілкування керівників 

груп з батьками студентів у телефонному режимі. окращенню результатів 

виховної роботи в коледжі сприяє робота методоб’єднання керівників груп, 

на засіданнях якого підіймаються важливі питання виховання та 

обговорюються шляхи їх вирішення, запрошуються спеціалісти, 

розглядається поведінка студентів, звіти керівників груп. 

Велика увага приділяється і роботі зі студентами у гуртожитку. Робота 

вихователів гуртожитку, які цілеспрямовано і систематично докладають 

зусилля до організації дозвілля та відпочинку студентів, організації їх 

побуту: проведено збори проживаючих «Мистецтво жити в колективі», 

зустріч з адміністрацією коледжу, гуртожитку; квест «Бути здоровим – 

значить бути щасливим»; «День студентського самоврядування»; «Вечір 

поезії»; «Love story» - фотосесія для закоханих; вечір гітаристів – аматорів; 

«Українські жарти» за мотивами шоу «Хто зверху»; конкурс «Кращий 

староста поверху»тощо. 

 

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Студентське самоврядування (Студентський парламент) в 

Брянківському коледжі ЛНУ імені Тараса Шевченка – це форма діяльності 

студентів, яка використовується в освітньому процесі для більш повного та 

всебічного розвитку особистості в студентському колективі, реалізації її 

конституційних прав та інтересів, а також формування у студента навичок 

майбутнього фахівця, організатора, керівника. В коледжі утвердились і 

наповнились новим змістом добрі традиції, які проводяться 



студпарламентом: проведення фестивалю першокурсника, вручення 

дипломів, Дня художника, тематичних, краєзнавчих і виробничих екскурсій, 

культпоходів, флешмобів, конкурсів і т.п. Потрібно відзначити ініціативу та 

активізацію роботи студентського парламенту  в  проведенні робіт з 

благоустрою території гуртожитку і коледжу, волонтерських програмах, 

заходах до Дня студентства, дня закоханих та інших. 

Студенти коледжу активно займаються спортом, зокрема збірні 

команди нашого коледжу з Лисичанським педколеджем беруть участь у 

чемпіонаті області серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації в 7 видах спорту: міні-

футбол, баскетбол, настільний теніс, шахи, лижні перегони, волейбол, 

плавання, легка атлетика. 

Пріоритетними напрямами в організації роботи студентського 

самоврядування залишаються: розширення ролі студентського 

самоврядування в організації освітнього процесу коледжу;  підвищення рівня 

інформованості студентства у питаннях законодавчого і нормативного 

забезпечення діяльності коледжу та університету, забезпечення і захист прав 

та інтересів студентів;  організація співробітництва зі студентами інших 

навчальних закладів і молодіжними організаціями країни. 

 

СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА СФЕРА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

СПІВРОБІТНИКІВ І СТУДЕНТІВ 

Упродовж 2018 року адміністрація Брянківського коледжу 

забезпечувала розвиток соціальної сфери та  соціальний захист педагогічних 

працівників, співробітників та студентів. Вчасно і в повному обсязі 

виплачувалась заробітна плата працівникам та стипендія студентам як 

виконання головної соціальної гарантії. Підтримувались безпечні та 

сприятливі умови для праці і навчання. Був забезпечений належний рівень 

медичного обслуговування, постійно проводилисьпревентивні заходи серед 

студентської молоді. Повною мірою забезпечено поселення іногородніх 

студентів місцями, а саме: 9 осіб мешкають у гуртожитку коледжу. 



Незважаючи на обмежене фінансування, велика увага з боку 

адміністрації коледжу приділяється розвитку соціальної сфери. Протягом 

2018 року було здійснено: 

-  преміювання всіх працівників коледжу до Дня працівників освіти; 

преміювання за викононаня плану по формуванню контингенту, виконанню 

заходів по економії тощо. 

-  надано матеріальну допомогу працівникам, які звернулися з 

відповідними заявами. 

Значна увага приділяється розвитку наявних та створенню нових форм 

соціального захисту колективу коледжу за рахунок підтримки пільгових 

категорій студентів (сиріт, інвалідів, студентів із малозабезпечених сімей),   

розвитку соціально-оздоровчих заходів,  надання матеріальної допомоги 

працівникам і студентам, зокрема за рахунок коштів державного бюджету та 

профспілкової організації, а також преміювання. 

Як і завжди, пріоритетним у соціальній підтримці студентів, викладачів 

і співробітників залишається надання матеріальної допомоги. Особлива 

увага, в першу чергу, приділяється студентам пільгових категорій, яких на 

сьогодні в коледжі нараховується 24 (сиріт, з числа сиріт – 4, інвалідів – 4, 

студентів із багатодітних сімей – 2, малозабезпечених – 2, дітей батьків-

шахтарів –4, дітей учасника АТО –2, дітей-внутрішньо переміщених осіб–5, 

дітей осіб, що постраждали від аварії на ЧАЕС -1).  

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Фінансування навчального закладу здійснюється за рахунок 

бюджетних асигнувань та коштів спеціального рахунку. 

Кошти, що виділяються з державного бюджету використовуються за 

цільовим призначенням у відповідності до економічної класифікації видатків 

бюджету (див. таблицю). 



Основна частина видатків коштів спеціального рахунку – це заробітна 

плата, оплата комунальних послуг,  обслуговування комп’ютерної техніки, її 

оновлення, придбання навчальної літератури. 

Заборгованість по виплаті заробітної плати, комунальних платежів на 

день звіту відсутня. 

 

Показники Усього, грн. 

2018 р. 2017 р. 

Придбання комп’ютерної техніки, 

господарчих матеріалів, інвентаря, 

канцелярських товарів (за рахунок 

спецфонду-доручення) 

927 6232,56 

 

Надходження спецфонду 6110 0 

Видатки по спецфонду на зарплату 3258,06 0 

Залишок спецфонду 3026,71 174,77 
 

З метою недопущення заборгованості по заробітній платі по 

спеціальному  рахунку протягом звітного періоду були проведені заходи, 

направлені на економію фонду заробітної плати, економію споживання 

енергоресурсів. 

Проведення зазначених заходів дало можливість без затримки 

виплачувати заробітну  плату,  своєчасно  здійснювалися  розрахунки  з  

установами, організаціями, банками, постачальниками енергоносіїв, іншими 

організаціями. 

На день звіту заборгованість по всім видам видатків відсутня. 

Адміністрація коледжу підтримує тісний зв'язок іх профспілковим 

комітетом. Матеріальна допомога студентам коледжу надавалася із рахунку 

профспілкового комітету коледжу.  Також  виділялися кошти для проведення 

культурно-масових заходів, які проводилися студентами; відрядження 

студентів на Всеукраїнські чемпіонати, обласні конкурси, олімпіади. 

 

 



СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ, ВИКЛАДАЧІВ, 

СПІВРОБІТНИКІВ 

Показники Усього, грн. 

2018 р. 2017р. 

Непільгова категорія студентів 

Стипендія 663587 569496,9 

Матеріальна допомога 0 0 

РАЗОМ 663587 569496,9 

Пільгова категорія студентів 

Студенти-сироти та під опікою: 

Стипендія 112879,5 178886,9 

Матеріальна допомога 544 1088 

Харчування 44459 77457 

Одяг 1369,5 4777 

Література 21240 61050 

Допомога при працевлаштуванні 0 0 

РАЗОМ 180491,35 323258,9 

Студенти інших пільгових категорій: 

Стипендія малозабезпеченим 9612 7780 

Стипендія студентам-інвалідам 22606 36890,3 

Стипендія студентам із дітьми 0 622 

Стипендія  постраждалих від аварії 

на ЧАЕС 

9612 
0 

Стипендія студентам, чиї батьки-

шахтарі 

24564 
10130,5 

Стипендія студентам, чиї батьки-

учасники АТО 

0 
9605,96 

Стипендія студентам, 

зареєстрованим як внутрішньо 

переміщені особи 

27946 21296,99 

РАЗОМ 94340 86325,75 

Викладачі 

Грошова винагорода за сумлінну 

працю 
0 45041,6 



Премія  25770,53 

Матеріальна допомога 0 0 

Оздоровлення 41075,4 39212,8 

РАЗОМ 86481,24 110024,9 

Співробітники 

Премія 16000 12000 

Матеріальна допомога 0 
0 

Оздоровлення 0 
0 

РАЗОМ 16000 12000 

 

 

ПІДСУМКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

Система організації освітнього процесу у ВП «Брянківський коледж 

ЛНУ імені Тараса Шевченка» у 2018 році відповідає нормативно-правовим 

вимогам до забезпечення рівня вищої освіти в Україні.  

У коледжі було продовжено роботу з удосконалення внутрішньої 

системи забезпечення якості освітньої діяльності. Ця робота реалізовувалась 

через проведення моніторингу освітніх програм підготовки молодших 

спеціалістів з метою їх формування виключно на компетентнісній основі; 

застосування новітніх освітніх технологій; удосконалення методичного та 

інформаційного забезпечення навчального процесу; упровадження системи 

заходів, спрямованих на підвищення об’єктивності оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти; запровадження системи зворотного 

зв’язку між роботодавцями і коледжем; участі органів студентського 

самоврядування у процесах щодо забезпечення якості вищої освіти в коледжі 

та ін. 

Підсумовуючи, хочу зазначити, що колектив коледжу спрямовує свою 

діяльність на вирішення нагальних проблем, які стосуються усіх напрямів 

роботи коледжу. 



Особливо актуальним стає питання якісної підготовки фахівців. У 2019 

році для студентів, які закінчують здобуття повної загальної середньої освіти 

ДПА у формі ЗНО буде проводитися з 2-х дисциплін: з української мови, з 

історії України або математики. І це ставить перед колективом ще більші 

вимоги. І тому основне завдання педагогічного колективу утримувати 

високий рейтинг підготовки майбутніх фахівців. 

Серед основних завдань колективу на 2019 рік виділяємо: 

1. Створення передумов для формування контингенту студентів та 

забезпечення прийому на навчання згідно ліцензованого обсягу. 

2.  Пошук нових шляхів з метою поповнення спеціального рахунку для 

оновлення комп’ютерної бази та покращення матеріально-технічної бази 

коледжу. 

3. Удосконалення системи практичної підготовки студентів, 

розширення співробітництва з провідними підприємствами у сфері економіки 

і дизайну як із потенційними роботодавцями. 

4. Активізація зв’язків з кафедрами та факультетами базового 

навчального закладу – Державного закладу «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка». 

 

 

 

Директор коледжу      М.С. Сапіжак 


