Про результати самоаналізу
ВП «Брянківський коледж
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
станом на 1 жовтня 2016 року
1. Формування контингенту студентів (учнів):
ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» більше сорока
восьми років здійснює підготовку молодших спеціалістів за чотирма
спеціальностями - «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»,
«Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Дизайн» для таких
галузей знань, як «Мистецтво», «Економіка та підприємництво». Навчальний
заклад акредитований за першим рівнем.
Контингент студентів на 1 жовтня 2016 року складає 176 осіб, з них на
денній формі навчається 153 особи (у тому числі зарахованих у 2016 р. 75
студентів), на заочній – 23 молодших спеціаліста (у тому числі зарахованих у
2016 р. 18 студентів).
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У 2016 році 14 випускників коледжу стали студентами університету за
спеціальностями – «Дизайн» (Професійна освіта),
«Маркетинг»,
«Прикладна статистика», «Менеджмент», "Дизайн (графічний дизайн).
Станом на 1 жовтня 2016 року 24 випускники коледжу навчаються в ЛНУ
імені Тараса Шевченка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» і 5 –
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».
Зведені дані про результати прийому 2016 року
Усього подано заяв – 103. За денною формою навчання зараховано 85
осіб. З них пільгової категорії вступників 6 осіб ( інваліди – 3 особи, з числа
сиріт – 1 особа, учасник АТО – 1 особа, дитина учасника АТО – 1 особа). За
спеціальностями і формами навчання:
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Станом на 1 жовтня 2015 року контингент студентів складав 176 осіб , з
них 147 осіб за денною формою навчання (у тому числі зарахованих у 2015 р.
31 студент), на заочній – 29 молодших спеціалістів (у тому числі
зарахованих 9 студентів). Завершили відповідний цикл навчання і здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 107 студентів денної
форми і 16 - заочної, з них по денній формі за спеціальністю «Перукарське
мистецтво та декоративна косметика» - 49 та 7 по заочній, «Дизайн» - 24,
«Бухгалтерський облік» - 13 та 9 по заочній, «Економіка підприємства» - 21.
Станом на 1 жовтня 2014 року контингент студентів складав 290 осіб, з
них 247 осіб за денною формою навчання (у тому числі зарахованих 92
студенти), на заочній – 43 молодші спеціалісти (у тому числі зарахованих 25
студентів). Завершили відповідний цикл навчання і здобули освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 113 студентів денної форми і
40 - заочної, з них за спеціальністю «Перукарське мистецтво та декоративна
косметика» - 18, «Дизайн» - не було випуску, «Бухгалтерський облік» -22,
«Економіка підприємства» - немає ліцензії.
Динаміка змін контингенту студентів
станом на 1 жовтня 2016 р.:
Разом відрахування (9 студентів):
– за невиконання навчального плану:
1 особа 31ДГ денна 3 курс,
2 особи 31МП денна 3 курс+порушення умов контракту,
2 особи 31МП денна 2 курс,
1 особа 201БО денна 2 курс,
1 особа 31ЕП денна 3 курс;
– у зв’язку зі смертю:
1 особа 21ДГ денна 2 курс;
– порушення правил внутрішнього розпорядку:
1 особа 31ЕП денна 2 курс;
– зміна фінансування 2 студенти:
1 особа 201БОз заочна 2 курс,
1 особа 31МП денна 3 курс.
Кількість студентів (разом), які переведені (3 особи)
– внутрішнє переведення:
1 особа (із заочн МП до ден ДГ 1 курс);

– переведених із інших ВНЗ:
1 особа 31МП денна 3 курс
1 особа 31ЕП денна 3 курс.
Кількість студентів (разом), поновлених на навчання (1 особа):
1 особа 41 МП денна 4 курс.
станом на 1 жовтня 2015 р.:
Разом відрахування ( 28 студентів):
– за невиконання навчального плану (17 студентів):
5 осіб 201БОз заочна 2 курс,
2 осіб 21 ДГ, 31 ДГ денна 2 курс,
1 особа 21 МП денна 2 курс,
1 особа 201БО денна 2 курс,
3 особи 21ЕП денна 2 курс,
1 особа 401 ДО денна 3 курс,
1 особа 41 МП денна 4 курс,
1 особа 21 МП денна 2 курс,
2 особи 101 БОз заочна 1 курс.
– за власним бажанням (11 осіб):
1 особа 21 МП денна 2 курс,
1 особа 201 БО денна 2 курс,
1 особа, 31 МП денна 3 курс,
1 особа 31 МП денна 3 курс,
1 особа 21 ЕП денна 2 курс,
1 особа 21 ЕП денна 2 курс,
1 особа 101 БО денна 1 курс,
1 особа 21 ДГ денна 2 курс,
1 особа 21 МП денна 2 курс,
1 особа 21 ДГ денна 2 курс,
1 особа 21 МП денна 2 курс.
– порушення правил внутрішнього розпорядку (17 осіб):
2 особи 301 МПз заочна 3 курс ( порушення умов контракту),
1 особа 21 ДГ денна 2 курс,
4 особи 31 МП денна 3 курс,
5 осіб 41 МП денна 4 курс,
2 особи 201 БО денна 3 курс,
1 особа 31 МП денна 2 курс,
2 особи 21МП, 31 МП 2 курс.
Кількість студентів (разом) (3 студенти):
– зміна фінансування:
2 особи 31 МП денна 3 курс,
1 особа 21 МП денна 2 курс.
Кількість студентів (разом), які переведені (4 особи):
– внутрішнє переведення:
1 особа (із заочн МП до ден МП 1 курс);
– переведених із інших ВНЗ:

1 особа 31 ЕП денна 3 курс,
1 особа 21 ДГ денна 2 курс,
1 особа 201 БО денна 2 курс.
Кількість студентів (разом), поновлених на навчання (4 особи):
1 особа 31 МП денна 3 курс,
1 особа 41 МП денна 4 курс,
1 особа 11 ДП денна 1 курс,
1 особа 31 ЕП денна 3 курс.
станом на 1 жовтня 2014 р.:
Кількість студентів (разом), які переведені (особи):
– внутрішнє переведення:
1 особа (із ден БО до заочн БОз 1 курс);
1 особа ( із ден 31 МП до заочн 201МПз 1 курс),
2 особи (із заочн 201 БОз до ден 201 БО).
Кількість студентів (разом), поновлених на навчання ( особи):
1 особа 31 МП денна 2 курс.
Таким чином, у 2016 році контингент студентів коледжу за денною
формою збільшився порівняно з 2015 р. на
7 осіб, на заочній формі
зменшився на 6 студентів. Зараховано більше до складу студентів денної
форми навчання на 44 особи та 9 осіб – заочної. Цьому, безумовно, сприяла
у 2016 році організована належним чином профорієнтаційна робота серед
школярів, учнів професійно-технічних закладів навчання в населених
пунктах не лише Луганської області. Проте, у 2015 році було відраховано 28
студентів, 3 переведено з інших ВНЗ, 4 поновлено у складі студентів, тобто
на 11,9% (21 особу) зменшився контингент (176 студентів). Усі причини
пов’язані з масовим виїздом під час воєнних дій і неможливістю повернення
до навчання у м.Лисичанськ, куди був переміщений коледж, або відсутністю
паспортів громадянина України для самостійного(без супроводу батьків)
переїзду неповнолітніх осіб. Відсутність відповідних документів також
унеможливлює замовлення дипломів цієї категорії студентів, а також тих, хто
навчався дистанційно.
Профорієнтаційна робота проводилась системно як в індивідуальній,
так і груповій формах протягом всього навчального року з метою пропаганди
коледжу як ВНЗ, який готує висококваліфікованих фахівців, пошуку
випускників загальноосвітніх навчальних закладів для вступу до коледжу.
Приймальною комісією коледжу було розроблено графік проведення
профорієнтаційної роботи, закріпленні викладачі циклових комісій за
загальноосвітніми школами, ВПУ регіону. Профорієнтаційна робота
проведена в усіх школах м. Лисичанськ та Гірське, школах Сєверодонецька,
Рубіжного, налагоджена співпраця з Новоайдарським районним відділом
освіти, що дало змогу поширити рекламно-інформаційні матеріали у

віддалених школах. Виїзди з профорієнтаційною роботою до закріплених
закладів проводилися викладачами коледжу за графіком.
Для якісного висвітлення інформації про навчальний заклад
приймальною комісією розроблено макети і виготовлено продукцію
рекламно-профорієнтаційного характеру (плакати, кишенькові календарі,
листівки);
інтегровані розроблені рекламно-інформаційні матеріали у
простір інтернет-технологій: розроблений сайт ВП БК ЛНУ імені Тараса
Шевченка, створені відповідні групу в мережевих проектах «В контакте»,
«Facebook».
На сайті коледжу розміщено вкладку «Абітурієнту» з
інформацією щодо умов роботи приймальної комісії, графіка роботи,
переліку спеціальностей, програм вступних випробувань.
Важливим фактором, який безпосередньо впливає на якість
профорієнтаційної роботи є формування позитивного іміджу навчального
закладу. З цією метою на офіційному сайті коледжу та в соціальних мережах
розміщується інформація щодо досягнень студентів та викладачів, актуальні
новини коледжу. Поширенню інформації про коледж сприяли участь
студентів, викладачів, Студентського народного театру моди у концертних
програмах,
виховних,
інформаційно-просвітницьких
заходах
у
містах Лисичанську, Старобільську, участь студентів і викладачів у
професійних конкурсах регіонального та республіканського рівнів, концерті
для воїнів АТО.
Для поліпшення якості проведення профорієнтаційної роботи з метою
формування контингенту проводяться такі заходи: розроблений графік
профорієнтаційної роботи окремо по циклових комісіях з подальшим
звітуванням про виконану роботу; здійснення популяризації спеціальностей
коледжу під час проходження всіх видів практик; залучення до
профорієнтаційної роботи студентів коледжу. З цією метою кураторам груп
доручено здійснювати якісний аналіз контингенту групи, визначення
студентів, здатних до проведення профорієнтаційної роботи на якісному
виконавському рівні, здійснювати контроль роботи, аналіз її
результативність; провести у 2016-2017 н.р. конкурс перукарського
мистецтва серед учнів ВПУ регіону, конкурс дитячого малюнку «Крок у
майбутнє» серед учнів художніх шкіл області; цикловим комісіям коледжу
розробити рекламні буклети про спеціальності.

2., 3. Зміст підготовки фахівців. Організація та науково-методичне
забезпечення навчально-виховного процесу
Змістовна підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст» за спеціальностями 5.02020701 «Дизайн», 5.02020702
«Перукарське мистецтво та декоративна косметика», 5.03050401 «Економіка

підприємства», 5.03050901 «Бухгалтерський облік» здійснюється на основі
вимог Галузевих стандартів вищої освіти України 2009, зокрема, освітньокваліфікаційних характеристик та відповідної освітньо-професійної програми
підготовки молодшого спеціаліста спеціальностей.
Відповідно до Галузевих стандартів (освітньо-кваліфікаційної
характеристики та освітньо-професійної програми) підготовки фахівців
розроблено
варіативні
компоненти
«Освітньо-кваліфікаційної
характеристики» та «Освітньо-професійної програми». На підставі освітньопрофесійних
програм освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
спеціаліст» розроблені навчальні плани підготовки фахівців спеціальностей
«Дизайн», «Перукарське мистецтво та декоративна косметика», «Економіка
підприємства», «Бухгалтерський облік» для денної та заочної форм навчання,
затверджені директором коледжу. Програма підготовки молодшого
спеціаліста передбачає: за спеціальністю 5.02020701 «Дизайн» на основі
базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців навчання; за
спеціальністю 5.02020702 «Перукарське мистецтво та декоративна
косметика» на основі базової загальної середньої освіти 3 роки 5 місяців
навчання, а на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 5 місяців; за
спеціальністю 5.03050401 «Економіка підприємства» на основі базової
загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців навчання; за спеціальністю
5.03050901 «Бухгалтерський облік» на основі повної загальної середньої
освіти – 1 рік 10 місяців навчання.
Із
кожної
дисципліни
навчального
плану
відповідних
спеціальностей складені навчальні та робочі навчальні програми, які
враховують специфіку спеціальностей, передовий досвід і сучасні
технології підготовки фахівців. Програми фіксують мету, завдання курсу,
основні поняття, окреслюють уміння та навички, які мають набути
студенти у процесі вивчення курсу згідно ОПП та ОКХ. Робочі програми
враховують основні досягнення авторитетних вітчизняних та зарубіжних
фахівців із цього напрямку знання, галузі діяльності, мають виразну
сучасну методичну спрямованість.
Навчальний процес забезпечено методичним супроводженням
необхідними
відеоматеріалами,
комп'ютерними
програмами,
підручниками, дидактичним матеріалом, методичними розробками та
вказівками щодо виконання лабораторних, практичних робіт.
Навчальними планами передбачені курсові роботи та проекти. Для
виконання курсових робіт і проектів розроблені відповідні методичні
посібники, які містять методичні рекомендації, тематику курсових
проектів і завдання.
Згідно з навчальними планами передбачено проходження навчальних
практик, технологічної та переддипломної практик. Навчальна практика
студентів спеціальності «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»
проводиться в навчальній майстерні, що обладнана в гуртожитку
Лисичанського педколеджу, для студентів спеціальностей «Економіка
підприємства», «Бухгалтерський облік» - в лабораторіях педколеджу, а для
студентів спеціальності «Дизайн» - в лабораторіях педколеджу та на пленері.

Технологічну та переддипломну практики студенти проходять на
підприємствах різних форм власності міста, області та регіону. Для
проходження практик на підприємстві розроблені програми та методичні
вказівки, які затверджуються заступником директора з навчальної роботи.
Державна атестація випускників зі спеціальностей 5.02020701
«Дизайн», 5.02020702 «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»
передбачає захист дипломного проекту, зі спеціальностей 5.03050401
«Економіка підприємства», 5.03050901 «Бухгалтерський облік» передбачає
складання комплексного державного іспиту. Тематика дипломних проектів та
питання комплексного державного іспиту відповідають вимогам освітньокваліфікаційних характеристик і пропозиціям роботодавців та на їх
замовлення.
У 2016/2017 навчальному році коледж продовжує готувати молодших
спеціалістів у системі вищої освіти, але за новим переліком галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015
року №266 (Перелік 2015). Тому при підготовці навчально-методичних
матеріалів до початку нового навчального року керівництвом коледжу було
враховано, що здобувачі вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста, які вступили на навчання у 2016 році, і ті, що
вступили до 2016 року, навчаються відповідно до освітньо-кваліфікаційних
характеристик і освітньо-професійних програм чинних на момент вступу
галузевих стандартів вищої освіти. У 2016 році коледжем розроблені
навчальні плани для студентів І курсу за спеціальностями нового Переліку
2015 відповідно до актів узгодження, вказуючи код і назву спеціальності за
Переліком 2015 та назву освітньо-професійної програми спеціальності за
Переліком 2007 (спеціалізації). При переході на новий Перелік 2015
враховано, що декілька спеціальностей Переліку 2007, за якими навчальний
заклад здійснює підготовку молодших спеціалістів, відповідають одній
спеціальності Переліку 2015 (більш широка спеціальність). Тому коледжем
розроблено навчальні плани на підставі освітньо-професійних програм
відповідних спеціальностей Переліку 2007, враховуючи рекомендації
Міністерства освіти і науки України (лист ДНУ «ІМЗО» від 21.06.2016 за №
2.1/10-1606 «Про особливості формування навчальних планів підготовки
молодших спеціалістів на 2016/2017н.р.»).
У зв'язку з вимушеною евакуацією освітній процес у Брянківському
коледжі організований з використанням як сучасних аудиторних, так і
дистанційних технологій. Якість освітнього процесу забезпечується
поєднанням очного і електронного навчання, що відкриває нові можливості і
студентам, і викладачам. Для організації та технічного забезпечення
електронного навчання коледж завдяки університету використовує зручну і
надійну систему - відкриту освітню платформу Moodle. Курси електронного
навчання викладачі коледжу розробляють таким чином, щоб студенту було
зручно працювати з матеріалом. Навчальний контент містить необхідні
інструкції і методичні рекомендації.
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року №266 (Перелік 2015). Тому при підготовці навчально-методичних
матеріалів до початку нового навчального року керівництвом коледжу було
враховано, що здобувачі вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста, які вступили на навчання у 2016 році, і ті, що
вступили до 2016 року, навчаються відповідно до освітньо-кваліфікаційних
характеристик і освітньо-професійних програм, чинних на момент вступу
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У 2016 році коледжем розроблені навчальні плани для студентів І курсу
за спеціальностями нового Переліку 2015 відповідно до актів узгодження,
вказуючи код і назву спеціальності за Переліком 2015 та назву освітньопрофесійної програми спеціальності за Переліком 2007 (спеціалізації). При
переході на новий Перелік 2015 враховано, що декілька спеціальностей
Переліку 2007, за якими навчальний заклад здійснює підготовку молодших
спеціалістів, відповідають одній спеціальності Переліку 2015 (більш широка
спеціальність). Тому коледжем розроблено навчальні плани на підставі
освітньо-професійних програм відповідних спеціальностей Переліку 2007,
враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки України (лист ДНУ
«ІМЗО» від 21.06.2016 за № 2.1/10-1606 «Про особливості формування
навчальних планів підготовки молодших спеціалістів на 2016/2017н.р.»).
Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів і
студентів є електронні засоби інформації та бібліотека Лисичанського
педагогічного коледжу, співпраця з якою суттєво допомагає в забезпеченні
підручниками і навчальними посібниками студентів коледжу.
4. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
Станом на 1 жовтня 2016 року у ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені
Тараса Шевченка» працює 31 викладач, з них 13 - на постійній основі. 18 це сумісники. Якісний склад викладачів у 2016 р. становить 45,2% (14
викладачів вищої категорії).
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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 аспірантурі університету: 2014 р. – 4, з них 1 викладач закінчив
навчання і захистив дисертацію; 2015 р. – 1; 2016 р. – 1, який закінчив
навчання.
В інституті післядипломної освіти та дистанційного навчання ЛНУ імені
Тараса Шевченка 2 викладачі закінчили курси підвищення кваліфікації
відповідно до фаху та згідно з перспективним планом підвищення
кваліфікації.
У 2016 році за планом атестації педагогічних працівників коледжу
проходили атестацію 3 викладачі, що складає 23 % від загальної кількості. З
них 1 (Віщенко О.В.) – підтвердив вищу кваліфікаційну категорію і отримав
педагогічне звання «старший викладач», 2 (Старанко Т.В., Лихачова К.М.) –
пройшли присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»,
а за бажанням Лихачової К.М. та пройшла позачергову атестацію з метою
підвищення кваліфікаційного рівня. Відповідно до графіка проходження
курсів підвищила кваліфікацію у 2015 році 1 педагог (Бродяна Н.О.), і 1
особа (Лихачова К.М.) на декілька місяців пізніше від запланованого – у
квітні 2016 року.
Проведення атестації та оформлення відповідної документації
відбулось згідно з Типовим положенням про 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. Між членами АК чітко розподілено обов'язки. Робота комісії
проводилася відповідно до плану роботи атестаційної комісії і графіка
спільних заходів щодо організації й проведення атестації педпрацівників.
Основними завданнями, які вирішувалися в ході атестації, були:
стимулювання цілеспрямованого неперервного підвищення професійного
рівня педагогічних працівників; визначення відповідності педагогічного
працівника займаній посаді та рівню кваліфікації. Ефективному проведенню
атестації передувала роз'яснювальна робота з глибоким вивченням

нормативних документів на інструктивно-методичних нарадах, семінарах,
засіданнях циклових комісій.
5. Якість знань і практичних умінь студентів (учнів)
За результатами підсумкових атестацій по денній формі успішність
склала 87,3% (7 осіб мають незадовільні оцінки), якість - 26,7% (35 студентів
мають «5» і «4» із 118 студентів відділення), за спеціальностями: Дизайн (30
студентів) успішність 96,5% (студ. «2») якість – 39,2% (9 студентів мають
«5» і «4», Перукарське мистецтво та декоративна косметика (35 студентів)
успішність 96,5% (студ. з «2») якість - 26,7% (6 студентів мають «5» і «4»),
якість - 26,7% (35 студентів мають «5» і «4») .

Результати проходження практик у 2016 р.
спеціальність 5.02020701 Дизайн:
курс 1 група 11-ДЕП, спеціалізація графічний дизайн
навчальна практика, якість 100% , успішність- 100%
курс 2 група 21-ДГ, спеціалізація графічний дизайн
навчальна практика, якість 75% , успішність- 100%
курс 3 група 31-ДГ, спеціалізація графічний дизайн
навчальна практика, якість 42,9% , успішність- 85,7%
ознайомча практика, якість 42,9% , успішність- 85,7%
курс 4 група 41-ДГ, спеціалізація графічний дизайн
переддипломна практика, якість 33,3% , успішність- 100%
курс 4 група 401-ДО, спеціалізація дизайн одягу
переддипломна практика, якість 100% , успішність- 100%
курс 3 група 301-ДГз, спеціалізація графічний дизайн, заочна форма
переддипломна практика, якість 50% , успішність- 100%
спеціальність 5.02020702 Перукарське мистецтво та декоративна
косметика:
курс 2 група 21-МП
навчальна практика, якість – 33,3% , успішність- 83,3%
курс 3 група 31-МП
технологічна практика, якість – 50% , успішність- 83,3%
курс 3 група 301-МПз, заочна форма
переддипломна практика, якість – 0% , успішність- 100%
спеціальність 5.03050401 Економіка підприємства:
курс 2 група 21-ЕП
навчальна практика з фінансового обліку, якість – 54,5% , успішність- 100%

навчальна практика з економічного аналізу, якість – 63,6% , успішність100%
навчальна практика з планування та організації діяльності підприємства,
якість – 54,5% , успішність- 100%
курс 3 група 31-ЕП
навчально-виробнича практика, якість – 55,6% , успішність- 100%
спеціальність 5.03050901 Бухгалтерський облік:
курс 2 група 201-БО
навчально-виробнича практика, якість – 53,3% , успішність- 93,3%
курс 2 група 201-БОз, заочна форма
виробнича (переддипломна) практика, якість – 58,3% , успішність- 100%
Результати Державних атестацій
у 2015-2016 н.р. Державній атестації підлягали 54 студенти денної
форми навчання та 16 студентів за заочної формою 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. На оцінку «5» за денною формою навчання склали
атестацію три здобувача вищої освіти, що складає 5,5% від загальної
кількості здобувачів. На оцінку «4» - 28 студентів, що складає 51,8% від
загальної кількості. Відсоток студентів заочної форми навчання, склавших
державну атестацію на «4» та «5», трохи нижчий і складає 50% від загальної
кількості.
Таким чином, успішно склали державні іспити і отримали диплом
молодшого спеціаліста 70
випускників коледжу. За підсумками
семестрового контролю переведено на наступний (вищий) курс 76 студентів
коледжу. Відраховано за неуспішність 9 студентів. Взагалі по коледжу за 2
семестр 2016 року показники успішності поліпшилися, що свідчить про
ефективність вжитих викладачами циклових комісій та керівництвом
коледжу заходів з підвищення якості навчання. Успішність на денній формі
склала 87,3% (118 студентів), якість – 29,7% (35 осіб склали на «5» і «4»).
6.Матеріально-технічна база коледжу: забезпеченість кабінетами,
лабораторіями, майстернями.
Навчально-виховний процес Брянківського колежу відбувається на базі
Лисичанського педколеджу ЛНУ імені Тараса Шевченка через відсутність
власних приміщень (навчальних кабінетів, лабораторій) та недостатньої
кількості ПК, причому здійснюється часткове відшкодування комунальних
видатків згідно з рахунками Лисичанського педколеджу.
Для проведення навчальної практики у гуртожитку Лисичанського
педколеджу організовано навчальну майстерню спеціальності «Перукарське
мистецтво та декоративна косметика». Водночас, враховуючи об’єктивні
чинники (відсутність матеріально-технічної бази, яка залишилась на

окупованій території), ситуація з практичної підготовки молодших
спеціалістів потребує розв’язання численних завдань сучасної вищої школи.
Певні кроки коледж здійснює в цьому напрямку: придбаний стерилізатор для
інструментів, переносна мийка, манекен. Для проведення занять зі
студентами спеціальності «Дизайн» придбано 4 мольберти. Іншого
обладнання та устаткування коледж наразі не має.
7.Національне виховання студентів (учнів) як чинник формування
цілісної особистості.
Для кращої реалізації завдань щодо формування та розвитку
особистості у практичній діяльності педагоги коледжу використовують різні
форми та методи, спрямовані на виховання у студентів демократичного
світогляду, патріотичного почуття, національної свідомості, поваги до
культурних надбань народу, любові до рідного краю, чітких громадянських
та життєвих позицій. Під час планування виховної роботи навчального
закладу, циклових комісій, при складанні планів керівників групи значна
увага приділяється проведенню заходів, спрямованих на вивчення історії
рідної країни, регіону, міста, навчального закладу, збереження національних
свят, традицій, звичаїв, обрядів. В основу роботи циклової комісії
загальноосвітніх і гуманітарних дисциплін покладено ідею формування
потреби не лише у засвоєнні знань, а й активній участі студента у духовному,
культурному та господарському розвитку свого народу, у творенні
культурних цінностей, застосовуючи традиційні та інноваційні форми занять.
Дуже поширеними є мультимедійні лекції, презентації, інтегровані та
бінарні заняття з дисциплінами професійного циклу для студентів усіх
спеціальностей.
Цикловою комісією загальноосвітніх і гуманітарних дисциплін
розроблений план заходів на 2016 рік з відзначення 200-річчя від дня
народження та 150-ї річниці з дня смерті Івана Франка, 202-ї річниці від дня
народження Тараса Шевченка, що сприяє формуванню національної гордості
за свій народ, за його велич, красу, втілену творчості видатного сина
України. Це – віртуальна екскурсія «Відомий незнайомець Іван Якович
Франко», присвячена життю і творчості Каменяра, конкурси живописних
робіт, проведення виховних годин, конкурсу читців тощо. До 25-ї річниці
Дня незалежності і Дня прапора
викладачами та студентами були
організовані різноманітні майстер-класи: «Українська зачіска»; зі створення
віночків «Дивоцвіт моєї Батьківщини»; виготовлення традиційної лялькимотанки; з аквагриму та фейс- арту «Барви України»; нейл-арту «Веселкова
Україна», виставки живопису та пастижів. У коледжі щороку проводиться
відзначення Дня української писемності і мови у листопаді, низку заходів до
святкування ювілеїв Франка та Лесі Українки. Студенти є неодмінними
учасниками Міжнародного конкурсу української мови імені Петра Яцика та
Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка,
олімпіад з української мови.
До Дня писемності в листопаді проводиться літературний захід, а до
ювілеїв українських письменників студенти випускають яскраві стіннівки.

Викладачі циклової комісії загальноосвітніх і гуманітарних дисциплін
проводять активну наукову роботу, виконують керівництво дослідницькою
діяльністю студентів. День вишиванки. День вишиванки - поки ще не
офіційне і відносно нове народне свято, покликане к сприянню єдності і
культурного відродження всього багатонаціонального українського народу.
Не стали виключенням і студенти Брянківського коледжу й Лисичанського
педагогічного коледжу. Для всіх патріотичних та незламних духом українців
викладачі та студенти провели свято «А над світом вишиванка цвіте»
збереження українських цінностей та їх популяризація серед молоді та
населення держави загалом.
Народний студентський театр моди створив нову колекцію
українського стилізованого сучасного костюму. Костюми поєднують в собі
національну українську вишивку і сучасну стилістику крою.
Викладачі коледжу разом зі студентами спеціальності «Дизайн»
ініціювали проведення виставки писанок і тематичних композицій до
Великодня. На виставці були представлені традиційні писанки та яйця,
декоровані стрічками квілінгом, декупажем.
Формування національної самосвідомості відбувається не лише під час
проведення виховних заходів, а також є невід’ємною складовою навчального
процесу. Тому викладачі на своїх заняттях пов’язують матеріал із
вихованням національної гідності, патріотичних почуттів та активної
громадянської позиції. Таким чином, вивчення мови, історії культури,
ознайомлення із здобутками українського народу як в сфері матеріальної, так
і духовної спадщини, повернення до невичерпних джерел народної творчості
дозволяє впливати на формування національної свідомості і самосвідомості,
допомагає подолати зневажливе ставлення до української культури та мови,
створює умови для посилення почуття національної гордості та гідності,
сприяє інтелектуальному, патріотичному, морально-етичному, естетичному
та емоційному розвиткові особистості.
8, 9. При проведенні профорієнтаційної роботи викладачі та студенти окрім
демонстрації яскравих презентацій спеціальностей коледжу, учням
повідомляють про переваги навчання в структурному підрозділі
університету, про особливості студентського життя та про деякі моменти
організації навчального процесу, знайомлять з Правилами прийому,
розповідають про участь студентів коледжу в міських, обласних,
Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах, про те, що випускники коледжу
мають можливість продовжувати навчання та здобувати вищу освіту за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за скороченою формою на базі
ОКР «молодший спеціаліст» ЛНУ імені Тараса Шевченка.
Педагогічний колектив коледжу постійно бере участь у науковій,
методичній та у виховній роботі Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка.
Викладач колледжу Віщенко О.В. протягом 2015-2016 н.р. взяла участь
у трьох науково-практичних конференціях різних рівнів. Викладач Лихачова

К.М. взяла участь у роботі XV Всеукраїнської науково-практичної
конференції імені Віктора Ужченка «Образне слово Луганщини».
У березні 2016 року на Всеукраїнському чемпіонаті України з
перукарського мистецтва, нігтьової стилістики, макіяжу, декорування та
нарощування вій у м. Києві викладач коледжу Віщенко О.В. посіла 1 місце у
номінації фантазійна зачіска з використанням пастижерних виробів.
Викладачі коледжу впродовж минулого навчального року активно
співпрацювали з фаховим виданням університету «Вісник ЛНУ імені Тараса
Шевченка» (серія: «Мистецька освіта: історія, теорія, практика»). Публікації
викладачів і студентів закладу представлені також у збірнику наукових праць
за матеріалами роботи конференції, присвяченої 95-річчю з дня заснування
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2015-2016 навчальному році студенти коледжу також активно брали
участь у різних науково-дослідницьких заходах. З метою популяризації та
надання можливості обдарованій молоді Лисичанська і Луганщини
представити себе в культурно-освітньому просторі викладачі коледжу
активно залучали студентів спеціальності «Перукарське мистецтво та
декоративна косметика» до участі у конкурсах з перукарського мистецтва
різних рівнів. Так, студентка спеціальності «Перукарське мистецтво та
декоративна косметика» Кулик Марина (гр. 31МП) під керівництвом
викладача Віщенко О.В. посіла 2 місце в номінації «Фантазійна зачіска» у
Відбірковому турі Чемпіонату України з перукарського мистецтва, макіяжу
та нігтьової естетики «Первая столица – 2015», м. Харків. Команда студентів
взяла участь у Всеукраїнському чемпіонаті України з перукарського
мистецтва, нігтьової стилістики, макіяжу, декорування та нарощування вій у
м.Києві (березень 2016 р.) і отримала дипломи учасників в різних номінаціях.
Студенти коледжу Ярослав Карина, Коняхіна Ольга та Мельник Марина
показали свої професійні вміння у номінаціях FullFashionLook, коктейльна
зачіска з елементами плетіння, модна жіноча укладка «Кудри&Волны».
Студентка коледжу спеціальності «Перукарське мистецтво та
декоративна косметика» Ковшарь Надія (гр. 31МП) у минулому навчальному
році взяла участь у роботі XV Всеукраїнської науково-практичної
конференції імені Віктора Ужченка «Образне слово Луганщини» (науковий
керівник Лихачова К. М.).
Переможцем обласного конкурсу творчих робіт зі скульптури в
номінації «Рельєфна скульптура» (м. Сєверодонецьк) стала студентка групи
11-ДГ Шатова Ольга (керівник Старанко Т.В.). Студентки спеціальності
«Дизайн» Шатова О., Герасимчук В., Кузьміна Д. (гр. 11ДЕП) під
керівництвом викладача Старанко Т.В. брали участь у Міжнародному
українсько-литовському конкурсі малюнків «Здай кров заради життя». На
Сьомий Всеукраїнський конкурс мультимедійних проектів «Врятувати від
забуття» була надана відео-робота студентки гр. 31ДГ спеціальності
«Дизайн» Євдокієнко Т. (науковий керівник Щербаков І.С.).
Народний студентський театр моди коледжу впродовж навчального
року активно брав участь у святкових заходах міст Лисичанська,
Старобільска, Рубіжного та інших міст Луганської області.

Брянківський коледж взяв участь у святковому концерті до 95-річчя
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Гостям
свята була представлена виставка із п’ятнадцяти живописних картин, на яких
розквітають польові квіти, півонії, іриси. Із квітів було створено неповторні
композиції, панно, які відзначаються життєстверджуючим змістом,
пісенністю, свіжістю і поетичністю. Виставка підготовлена спільними
зусиллями викладачів спеціальних дисциплін (О.В.Віщенко, Т.В.Старанко) та
студентів напряму «Мистецтво», досягнення яких – довга й плідна співпраця.
Окрім того, студенти Коледжу підготували колекцію фантазійних
образів весняної тематики «Сакура» із традиційних і нетрадиційних
матеріалів. Костюми та зачіски моделей гармонійно поєднувалися з
вишуканим макіяжем. На святкуванні 95-ї річниці університету Народний
театр моди представив колекцію з авторськими зачісками з пастижерними
прикрасами та подіумним макіяжем, виконаними студентами спеціальності
«Перукарське мистецтво та декоративна косметика», а також вечірніми
сукнями, розробленими студентами спеціальності «Дизайн одягу» під
керівництвом викладачів Віщенко О.В., Старанко Т.В., Дунець Н.В. та
Бродяної Н.О.
У Брянківському коледжі пройшла серія урочистих заходів з нагоди
святкування 95-ї річниці Державного закладу «Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка»: виставка-конкурс електронних
презентацій «Історія і здобутки ДЗ «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»; відкриті виховні години та лекції «95 років на ниві
освіти Луганщини»; конкурс плакатів серед студентів коледжу «Моя освіта –
моє майбутнє»; випуск спеціального випуску газети до 95-річчя
Університету; виставка образотворчого та декоративно-прикладного
мистецтва з нагоди святкування ювілею університету.
Викладач коледжу Лихачова К. М. керувала роботою студентки
коледжу Ковшарь Н. над статтею, опублікованою у збірнику наукових праць
за матеріалами роботи конференції, присвяченої 95-річчю з дня заснування
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
У Брянківському коледжі щороку проводяться Дні науки, 2016 року
відбулося відкрите засідання науково-методичної ради за підсумками Днів
науки-2016. До Днів науки у квітні в коледжі були проведені цікаві і
різноманітні заходи: - майстер-клас з виготовлення колекції фантазійних
образів із нетрадиційних матеріалів за унікальною авторською технікою
формування конструкцій з паперу (викладач Віщенко О.В.); - конкурс
фантазійного макіяжу з декоративної косметики та гриму з використанням
схем макіяжу, креативних технологій з урахуванням яких були підібрані
зачіски, костюми та аксесуари (викладач Бродяна Н.О.); - засідання круглого
столу на тему: «Чорнобиль – це трагедія чи попередження?» присвячене 30тій річниці аварії на Чорнобильскій АЕС (викладач Кореняк Н.В.); - творчий
проект «Віртуальна екскурсія на тему «Відомий незнайомець Іван Франко» у

вигляді дослідження життєвого і творчого шляху літературознавця,
перекладача та фольклориста Івана Яковича Франка (викладач Радіонова
Є.В.); - семінар з охорони праці на тему «Здоровий спосіб життя – наше
майбутнє» у вигляді круглого столу з обговоренням актуальних питань з
безпеки праці для студентів і працівників коледжу (викладачі Камчатна Н.В.,
Криклива О.І.). На засіданні ради було відзначено, що студентами коледжу за
2015-2016 н.р. проведена значна науково-дослідна робота: проаналізовані
факти різних подій, матеріали та відео, спогади очевидців, визначено
хронологію, розроблені творчі ескізи та моделі; підготовлена цікава для
студентського середовища інформація та витвори мистецтва для подальшого
використання у профорієнтаційній та навчальній діяльності навчального
закладу.
Студенти та викладачі Брянківського коледжу Всеукраїнський
інформаційно-методичний семінар «Технологічна освіта в інформаційноосвітньому просторі» за участі канд. пед. наук, доцент, завідувача кафедри
технології виробництва і професійної освіти ДЗ «Луганський національний
університет ім. Т. Шевченка» В. В. Бурдуна.
Усі заходи висвітлюються на сайті коледжу.

