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У

р.колектив

2017

Брянківського

коледжуорганізовувавосвітню

діяльність відповідно до законодавства України: Конституції України,
Законів «Про

освіту», «Про

вищу

освіту»,

«Концепції

національно-

патріотичного виховання дітей та молоді», «Концепції екологічної освіти і
виховання», нормативних документів Міністерства освіти і науки, інших
нормативно-правових актів та на підставі Положення про Відокремлений
підрозділ «Брянківський коледж Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка» та Статуту Державного закладу «Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка», а також

наказів і

розпоряджень ректора університету.
Основними напрямами діяльності коледжу у 2017 р. стали:


підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними освітньо-

професійними програмами на початковому (короткий цикл) рівні вищої
освіти, успішне виконання яких є підставою для присудження відповідного
ступеня вищої освіти: молодший спеціаліст (молодший бакалавр);


науково-дослідна, навчально-виробнича, інноваційна діяльність;



організація та проведення навчально-методичних конференцій,

семінарів, круглих столів та олімпіад;


атестація осіб, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста;



атестація педагогічних та науково-педагогічних працівників;



науково-методична,

просвітницька,

інформаційна,

культурно-освітня
консультаційна,

та

мистецько-

спортивно-оздоровча

діяльність тощо.
Управління навчальним закладом здійснюється через такі органи, як:
педагогічна рада, адміністративна рада, приймальна комісія, навчальнометодична рада, Студентський парламент, а також рада з профілактики
правопорушень і піклувальна рада.

Для

вирішення

оперативних

завдань

функціонування

ВП

«Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» було розроблено і
затверджено план роботи на поточний навчальний рік, у якому були
закладені всі основні напрями діяльності навчального закладу. Робота
спрямовувалася

на

організацію

та

здійснення

навчально-методичної,

виховної, спортивної та культурно-масової роботи у коледжі, науководослідної роботи усіх учасників освітнього процесу, навчальної, наукової,
громадської діяльності студентів, підвищення якості освіти.
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.
СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ І
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ
ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» здійснює
підготовку молодших спеціалістів за трьома спеціальностями: 071 Облік і
оподаткування (за спеціалізацією - бухгалтерський облік), 051 Економіка (за
спеціалізацією

-

економіка

підприємства),

Дизайн

022

(за

трьома

спеціалізаціями - перукарське мистецтво та декоративна косметика, дизайн
одягу та графічний дизайн). Навчальний заклад акредитований за першим
рівнем.
Особлива

увага

колективом

коледжу

у

звітному

періоді

приділяласявиконанню державного замовлення, формуванню та збереженню

контингентустудентів,
зменшення.Робота

оскільки

щодо

спостерігається

формування

тенденція

студентського

до

його

контингенту

проводилася відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і
науки України, Правил прийому до ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені
Тараса Шевченка» у 2017 році, Положення про приймальну комісію та плану
профорієнтаційної роботи.
Чисельність студентів 2016-2017 навчального року, залишалася
достатньо стабільною – на рівні 170 студентів.
Питання збереження контингенту студентів коледжу

розглядалося

щомісяця кожного року звітного періоду наадміністративних нарадах та
на засіданнях педагогічної ради.
Стан відрахувань по звітному періоду на денній формі навчання
наведений в таблиці1.
Таблиця 1

Відраховано
1 курс навчання
2 курс навчання
3 курс навчання
4 курс навчання

Відрахування студентів денної форми навчання
Показники
1 семестр
2 семестр
2016-2017
2016-2017
н.р.
н.р.
Всього осіб
9
9
%
100
100
Всього осіб
3
3
%
33
33
Всього осіб
1
2
%
11
22
Всього осіб
4
4
%
45
45
Всього осіб
1
0
%
11
0

Основними причинами відрахувань були: академічні відпустки за
станом здоров'я, перевод на заочну форму навчання, окремі студенти
залишили навчання за власним бажанням (зміна місця проживанню,
відсутність коштів на оплату навчання тощо), також є і такі, які були
відраховані через порушення Правил внутрішнього розпорядку.

У 1 семестрі 2017 - 2018 н.р. в коледжі навчалися 148 студентів денної
форми та 26 студентів заочної форми навчання. За 1 семестр було
відраховано 10 студентів денної та 1 студент заочної форми навчання, з них:
за власним бажанням – 7 осіб, за академічну неуспішність – 4 особи.
Поновили до складу студентів денної форми навчання з іншого навчального
закладу – 2 студенти, переведено з заочної форми навчання на денну – 2
студенти.
Таким чином, станом на 1січня 2018 року кількість студентів денної
форми навчання складає 141 особу, заочної форми навчання -24 особи.
Упродовж року приймальна комісія працювала над формуванням
якісного контингенту студентів коледжу і чітко організувала роботу під час
вступної кампанії. Відповідно до Правил прийому, конкурсний відбір
вступників у 2017 році здійснювався за результатами зовнішнього
незалежного

оцінювання

навчальних

досягнень,

підтверджених

сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, фахових
випробувань та вступних іспитів.
У 2017 році було зараховано на денну та заочну форми навчання 64
студенти (у 2016 – 93 студенти).
При цьому помітно збільшився випуск: у 2017 році –92 особи, у 2016
році – 70 студентів.
Порівняльна таблиця загальної чисельності зарахованих до складу
студентів по роках:
Рік
2016
2017

Подано заяв
усього
103

усього
94
64

Зараховано
денна форма
75
53

заочна форма
19
11

Підбиваючи підсумки вступної кампанії 2017 року, слід визначити
проблемні напрями роботи з формування контингенту. Незважаючи на
комплекс заходів, що були розроблені й упроваджені, низькою залишається
кількість

студентів

першого

курсу.

Зрозуміло,

що

ця

тенденція

спостерігається як у регіоні, так і в державі в цілому. Проте від цього
залежить

статус

коледжу,

оскільки

фінансування

малокомплектних

(економічно нерентабельних) академічних груп, змушена «індивідуалізація»
навчання, зменшення навантаження та інші умови гальмують подальший
розвиток відповідних спеціальностей.
У коледжі проводиться робота щодо впровадження дистанційної форми
навчання відповідно до нового закону «Про освіту».Так, для студентів
заочної форми навчання розроблені навчально-методичні матеріали за
дисциплінами навчального плану, які розміщені в окремому розділі
наофіційній Інтернет-сторінці

коледжу. Студенти

мають

можливість

дистанційно опрацьовувати окремі модулі програми навчальних дисциплін.
У зв’язку з тенденцією до зниження контингенту перспективним є
розроблення заходів щодо його збереження, урізноманітнивши форми
профорієнтаційної роботи. З цією метою у 2017 році було організовано та
проведено Регіональний конкурс живопису і графіки «Крок у майбутнє», за
результатами

якого

відзначено

високу

якість

робіт,

представлених

Марківською школою естетичних мистецтв, Лисичанською дитячою школою
№ 1, Петропавлівською спеціалізованою школою №2. Також проведено
фотоконкурс з теми «Рік Японії в Україні» серед професійно-технічних
закладів регіону та ін.
З 2017 року 9 випускників коледжу продовжили здобувати вищу
освіту, вступивши до університету за такими спеціальностями, як:
«Економіка», «Фінанси і кредит», «Дизайн».
Динаміка контингенту студентів ЛНУ- випускників коледжу
Рік
2017
2016

ОКР
магістр
бакалавр
магістр
спеціаліст
бакалавр

Усього осіб
1
8
4
1
10

З метою ефективного працевлаштування студенти випускних курсів
коледжу були залучені до такого заходу у травні 2017 року, як «Ярмарок
вакансій», який постійно проводить Лисичанський міський центр зайнятості
для випускників навчальних закладів. В таких заходах взяли участь
представники

більше

15

роботодавців

міста

Лисичанська:

ТДВ

«Лисичанський желатиновий завод», рекламне агентство «Афіша плюс»,
ПАТ «Приватбанк», УПСЗН, салонів «Оl-by», «Вилора», ГУ Національної
поліції у місті Лисичанську та ін., які запропонували близько 50 вакансій у
галузях дизайну, виробництва, сферах надання перукарських, банківських та
інших послуг.
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Станом на 1 жовтня 2017 року у ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені
Тараса Шевченка» працює 31 викладач, з них 13 - на постійній основі, а 18 це сумісники. Якісний склад викладачів у 2017 р. становить 45,2% (14
викладачів вищої категорії).Трое викладачів, що працюють на постійній
основі, педагогічні звання мають: 1 - викладач-методист, 4 - старший
викладач.Один є заслуженим працівником культури України.
Якісний склад педагогічних працівників коледжу
З них працюють

(8)

(8)

(15)

(8)

9

1

-

3

1

(69)

(1)

(23)

(1)

Кандидат наук
(%)

(69)

Спеціаліст (%)

1

Друга категорія
(%)

2

Перша категорія
(%)

1

Вища категорія
(%)

1

Разом, осіб (%)

9

сумісники
Кандидат наук
(%)

Майстер
виробничого
навчання (%)

13

Спеціаліст (%)

2016

Друга категорія
(%)

13

Перша категорія
(%)

Разом, осіб (%)

2017

Вища категорія
(%)

Рік

на постійній основі

18

5

3

4

4

2

(28)

(17)

(22)

(22)

(11)

5

2

5

4

2

(28)

(11)

(28)

(22)

(11)

18

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 та магістратурі університету: 2016 р. – 1 закінчив
навчання; 2017 р. –1 вступив до магістратури.
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 2017 році пройшов позачергову атестацію з метою підвищення
кваліфікаційного рівня 1 викладач (Шубіна Г.О.), якій було присвоєно
кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
Проведення атестації та оформлення відповідної документації за
минулий навчальний рік відбувалось 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. Робота комісії проводилася відповідно до
плану роботи атестаційної комісії і графіка спільних заходів щодо організації
й проведення атестації педпрацівників.
Основними завданнями, які вирішувалися під час 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.

Важливою

умовою

стабільного

розвитку

коледжу

є

конкурентоспроможний склад науково-педагогічних працівників, який
сформувався впродовж останніх років. Кадрова політика Брянківського
коледжу була спрямована на зміцнення кадрового потенціалу.
Упродовж 2017р. працівники коледжу за значний особистий внесок у
забезпечення розвитку вищої освіти, вагомі професійні здобутки, досягнення
у науково-дослідній діяльності, багаторічну сумлінну й плідну працю,
високий професіоналізм неодноразово заохочувалися відзнаками коледжу,
університету, різноманітними відомчими нагородами, серед яких:
 подяка/грамота коледжу;
 подяка/грамота університету;

 Почесна грамота Департаменту освіти і науки Луганської обласної
державної адміністрації (м. Сєвєродонецьк).
 Почесна грамота Міністерства освіти і науки України та Національної
академії педагогічних наук.
Подяками та Грамотами ДЗ «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка» були нагороджені: завідувач навчально-методичного
кабінету Кореняк Н.В., завідувач технологічного відділення Левшіна Г.Д.,
заступник директора з навчальної роботи Камчатна Н.В., методист Радіонова
Є.В., викладач Старанко Т.В., бухгалтер Чайка В.В., викладач Черемісова
Т.В., соціальний педагог Шубіна Г.О. та студентки 2 курсу Зубанова М. і
Шатова О.
Грамотами Брянківського коледжу були відзначені викладач Бродяна
Н.О., викладач Віщенко О.В., викладач Дунець Н.В., завідувач навчальнометодичного кабінету Кореняк Н.В., завідувач технологічного відділення
Левшіна Г.Д., головний бухгалтер Пянтковська Л.О., секретар навчальної
частини Семенюк О.Ю., студентка 3-го курсу Журенко Юлія та студентка 4го курсу Євдокієнко Т.
Почесною грамотою VIII міжнародної виставки Міністерства освіти і
науки України та Національної академії педагогічних наук «Сучасні заклади

освіти – 2017» відзначені: директор коледжу Сапіжак М.С., викладач
спеціальних дисциплін Віщенко О.В.
СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Забезпечення якості вищої освіти у коледжі є багатоплановим та
систематичним процесом, складовими якого є наявність необхідних ресурсів
(кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, наукових, навчальнометодичних тощо); організація навчального процесу, яка відповідає сучасним
тенденціям розвитку національної та світової економіки та освіти;
самооцінка освітньої діяльності коледжу та якості підготовки фахівців на
всіх етапах навчання.
Результати Державних атестацій
У 2016-2017 н.р. Державній атестації підлягали 48 студентів коледжу,
з них: 43 студенти денної форми навчання та 6 студентів заочної форми
навчання.
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кваліфікаційному рівні «молодший спеціаліст» здійснювався у формі
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Таким чином, успішно склали державні іспити і отримали диплом
молодшого спеціаліста 49 випускників коледжу. Взагалі по коледжу за 2-й
семестр 2017 року показники успішності поліпшилися, що свідчить про
ефективність вжитих викладачами циклових комісій та керівництвом
коледжу заходів з підвищення якості навчання.
Якість практичного навчання у 2016- 2017 навчальному році, %
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Таким чином, по коледжу якість практичного навчання у 2016-2017
навчаному році в середньому склала 89,4%.
Якість курсового проектування у 2016- 2017 навчальному році, %
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Отже, по коледжу якість виконання курсових проектів у 2016-2017
навчальному році в середньому склала 64,4%.
До моніторингу якості навчального процесу у Брянківського коледжу у
2017 році входили: адміністративний контроль проведення занять та
контрольних заходів, система перевірки стану навчально-методичного
забезпечення та проведення занять, звітування педагогічних працівників 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.Викладач є
посередником між студентами та навчальним матеріалом, засвоєння цього
матеріалу відбувається безпосередньо у процесі навчання, тому викладач

повинен

бути

готовим

до

виконання

ролі

порадника,

помічника,

консультанта, комунікатора, партнера. Для більшості студентів є важливим,
аби викладач був яскравою індивідуальністю, яка своїм прикладом
мотивуватиме до формування неповторного особистісного світу майбутнього
фахівця.
Відповідна

робота

проводилася

з

підвищення

професійної

компетентності викладацького складу у частині використання ІК-технологій
у зв’язку із застосуванням дистанційного навчання. Розроблено електронні
навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін для дистанційної форми
навчання. Розвиток апаратного, телекомунікаційного, програмного та
інформаційного забезпечення дистанційного навчання в коледжі відбувається
завдяки встановленню сучасної версії системи дистанційного навчання
Moodle. Для студентів заочної форми у системі дистанційного навчання
коледжу розміщені повні електронні навчально-методичні комплекси
дисциплін, за рахунок чого підвищується якість процесу оволодіння знанням.
З метою підвищення якості освіти у коледжі застосовуються такі
освітні технології, які є STEAM-орієнтованими. Наприклад, залучаючи
студентів до виконання проектних робіт для участі у професійних конкурсах.
У Вінницькому національному політехнічному університеті з 25 січня
по 12 лютого 2017 року проходив Міжнародний бліц-конкурс з веб-дизайну
та комп'ютерної графіки серед студентів та учнів. Студенти коледжу
спеціальності «Дизайн» (графічний дизайн) традиційно беруть участь у
цьому конкурсі, таким чином перевіряючи рівень своїх

знань та

можливостей. У2017 році участь у конкурсі брали студенти групи 21-ДГ:
Кузьміна Дар'я, Герасимчук Вікторія, Маліков Олександр. Професійне журі
конкурсу, до складу якого входили провідні фахівці з веб-дизайну та
комп'ютерної графіки, визначило переможців і в номінації «Краща 2Dрастрова графіка» 1 місце посіла Кузьміна Дар'я, а 2 місце – Герасимчук
Вікторія.

Участь

у

професійних

конкурсах

міжнародного

рівня

сприяє

професійному розвитку і допомагає закріпити знання, здобуті під час
навчання у коледжі. Окрім того, це унікальна можливість навчитися
працювати над конкретним завданням, а також перевірити свої можливості.
26-28 жовтня у Харківському виставковому центрі «Радмір Експохол»
відбувся фінал відбіркових турів ХХ Чемпіонату України з перукарського
мистецтва, макіяжу та нігтьової естетики «Перша столиця».Команда
студентів Брянківського коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка (тренер –
викладач фахових дисциплін Віщенко О.В.) традиційно взяла участь у цьому
заході та виборола усі призові місця в номінації «Боді-арт» та повернулася із
дипломами та медалями. Наші студенти змогли представити надзвичайно
яскраві фантазійні образи на вільну тему.Робота Журенко Юлії «Птах
фенікс» (1 місце) у червоногарячому кольорі отримала найвищу оцінку та
Кубок Чемпіонату. Цілісність створенго нею образу доповнювали двометрові
крила, відповідний макіяж із зачіскою, костюм та аксесуари.
Катя Несмашна вперше брала участь у подібному заході та відразу ж її
робота посіла друге місце. Студентка створила образ годинникового
механізму. Маричева Поліна та Трішина Єлизавета розділили між собою
третє місце. Образ Трішиної Є. «Краплі дощу» втілював водну стихію
надзвичайно майстерно, а поліграфічний образ Маричевої П. уособлював
друковану книгу з рухливими літерами.
Таким чином, сучасна система підготовки кадрів в коледжі 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. Вона розвиває творче мислення,
індивідуальні здібності, дослідні навички студентів, дозволяє здійснювати
підготовку ініціативних фахівців, розвиває наукову інтуїцію, творчий підхід
до сприйняття знань і практичне застосування їх для вирішення завдань і
наукових проблем. Основною формою науково-дослідної роботи студентів є
участь студентів у навчально-наукових дослідженнях, що проводяться
викладачами циклових комісій. Студенти Брянківського коледжу беруть
участь у роботі наукових конференцій, семінарів, конкурсів, олімпіад.
Важливими напрямами у розвитку творчого мислення та виявлення
талановитої молоді є проведення олімпіад коледжу з навчальних дисциплін
і спеціальності. Проведення студентських олімпіад дозволяє об'єктивно
виявити обдаровану студентську молодь вже на перших курсах. Саме тому
цикловими

комісіями

щорічно

проводяться

олімпіади

з навчальних

дисциплін.
Науково–дослідна робота у коледжі полягає в пошуковій діяльності,
що виражається, насамперед, у самостійному творчому дослідженні. У
практиці Брянківського коледжу найпоширенішими є такі види студентської
науково-дослідної роботи: дослідження, пов'язані з виконанням навчальних
завдань; написання курсових, дипломних робіт; участь у семінарах та
конкурсах.
Наукова творчість студентів стала традиційним засобом розвитку
майбутніх спеціалістів . Так, студенти 3-4 курсів спеціальності «Перукарське
мистецтво та декоративна косметика» під керівництвом викладача Віщенко
О.В. розробили творчі проекти конкурсних зачісок та взяли участь у

Відбірковому турі чемпіонату України з перукарського мистецтва «Перша
столиця», який проходив у м. Харкові, де продемонстрували створені на
реальних моделях образи.
Результати досліджень мають бути апробованими у вигляді публікацій
у періодичних виданнях та наукових збірниках, доповідях на наукових або
науково-практичних конференціях тощо.
У лютому 2017 року керівництво і викладачі коледжу взяли активну
участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта
України в умовах військового конфлікту на Донбасі», яка проходила на базі
Лисичанського педагогічного коледжу. Змістовним був виступ директора
Брянківського коледжу Сапіжака М.С. про особливості роботи вищого
навчального закладу в умовах тимчасової евакуації.
Викладачі коледжу Камчатна Н.В., Радіонова Є.В., Кореняк Н.В. у
своїх статтях розглянули такі питання, як підготовка студентської молоді до
протистояння інформаційно-психологічному маніпулюванню, національнопатріотичне виховання в умовах очно-дистанційного навчання та діяльності
волонтерського руху коледжу в умовах АТО.
Активна участь Брянківського коледжу як переміщеного навчального
закладу у роботі конференції ще раз підтверджує правильну позицію
керівництва коледжу щодо розвитку особистості студента, його грамотної
громадянської позиції, здатної самостійно набувати знання й уміння та
вільно їх використовувати у своїй діяльності.
Участь

студентів

у

професійних

конкурсах

міжнародного,

усеукраїнського та регіональногорівнів сприяє професійному розвитку і
допомагає набути досвіду, який буде використаний у подальшій творчій
діяльності.
Свідченням високого рівня організації освітнього процесу є участь
коледжу в роботі VIII Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади –
2017» і V Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «WorldEdu
-2017». Викладач коледжу Віщенко О. в рамках проекту «Інноваційні

підходи в навчальних закладах в процес формування особистості і виховання
громадянина-патріота»

успішно

провела

майстер-клас

«Створення

фантазійного образу з використанням пастижу і елементів боді-арту», який
викликав надзвичайний інтерес у відвідувачів виставки. Представники
Брянківського коледжу отримали Почесні грамоти за активну участь у
проведенні виставки, професіоналізм і величезний творчий потенціал у
справі підготовки фахівців і вихованні молоді України.
У рамках Днів науки в 2017 році у коледжі було проведено
Регіональний

науково-практичний

семінар

на

тему

«Інформаційно-

комунікативні технології як засіб розвитку професійної компетентності
майбутніх дизайнерів», у роботі якого взяли участь викладачі та студенти
Брянківського

та

Кадіївського

педагогічного

коледжів.

Доповіді

та

презентації, підготовлені студентами та викладачами, були змістовними,
цікавими, мали науково–дослідницький

характер. Найбільш активними

учасниками семінару були студенти Павленко В., Шатова О., Журенко Ю.,
КапітоноваМ., Трішина Є., Червяк Д., Герасимчук В., Маліков О., Кузьміна
Д. та їх наукові керівники Бродяна Н.О., Віщенко О.В., Старанко Т.В.,
Камчатна Н.В., Радіонова Є.В.
На

базі

Лисичанського

педагогічного

коледжу

проходила

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми фізичного
виховання ,здоров'я і спорту:погляд молоді», на якій була продемонстрована
презентація на тему «Психологія кольору та візажу, фейс-арт терапія» та
створена модель з використанням техніки візажу студенткою Брянківського
коледжу Журенко Ю.(науковий керівник Віщенко О.В.).
У рамках запланованих заходів до Днів науки викладачем Старанко
Т.В. було організовано та проведено Регіональний конкурс живопису і
графіки «Крок у майбутнє», за результатами якого відзначено високу якість
робіт,

представлених

Марківською

школою

естетичних

мистецтв,

Лисичанською дитячою школою № 1, Петропавлівською спеціалізованою
школою №2. Зразковими роботами в графічній техніці стали роботи

студентів Брянківського коледжу Малікова О., Кузьміної Д., Шатової О.
Готуючи роботи до виставки, студенти вдосконалили свої професійні вміння
в живописі та графіці.
11 травня відбувся урочистий захід з відкриття тижнів Японії в Україні.
Студенти спеціальності Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна
косметика) провели пошуково-творчу роботу з елементами дослідження
культури та мистецтва Японії. Під керівництвом викладача студентами групи
31МП була створена колекція моделей одягу та сучасні японські образи.
Викладачем спеціальних художніх дисциплін Віщенко О.В. було
організовано та проведено Регіональний фотоконкурс з макіяжу і стилю «Рік
Японії в Україні» На конкурс свої роботи надіслали учні і студенти студій,
ліцеїв, вищих навчальних закладів, зокрема студенти Брянківського коледжу
(м. Лисичанськ), студенти ДНЗ «Сєвєродонецький професійний ліцей» (м.
Северодонецьк),

майстри

салонів

краси

міста

Рубіжного.

Метою

фотоконкурсу з макіяжу і зачіски було відкриття та розвиток талантів у сфері
візажу та стилю в Україні.
23-26 листопада студенти Шатова О. та Маликов О. взяли участь у Х
Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції учнівської та студентської
молоді з міжнародною участю «Південно-Східна Україна: зі стародавності у
ХХІ століття» зі своїми історичними розвідками. Їх напрацювання увійшли
до збірки з матеріалами конференції.
ВИХОВНА, КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА
ТА СПОРТИВНО-МАСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Упродовж звітного періоду вдосконалювалася система виховної
роботи, започаткована у попередні роки. Єдність національно-патріотичного,
громадянського, полікультурного і естетичного виховання студентів сприяє
творенню нових духовних цінностей. В умовах світової глобалізації та
стрімкої трансформації суспільства державні та особисті інтереси в
осяжному майбутньому зможе задовольнити лише людина нової формації,

котра легко і вільно почуває себе як патріотом своєї країни, так і
громадянином світу, знає та цінує досягнення національної культури і,
водночас, володіє надбаннями світової культурної скарбниці.
До форм організації виховної роботи, які найчастіше практикуються в
коледжі, належать тематичні конференції, круглі столи, професійно
орієнтовані конкурси, участь у міських, регіональних та загальнодержавних
заходах, студентських олімпіадах, наукових і творчих конкурсах, зустрічі з
відомими людьми. Так, упродовж 2017 року в коледжі були проведені: День
Незалежності України, День працівників освіти, День українського козацтва
та християнського свята Покрови Пресвятої Богородиці, День Соборності
України, свята першого дзвоника, а також вшануванні жертв Голодомору в
Україні.
Перший урок нового 2017-2018 навчального року пройшов під
гаслом «Україна на шляху до Європи». Такі заходи в коледжі сприяють
розвитку нового європейського світогляду студентської молоді. Студенти
мали можливість поглибити свої знання про інтеграцію України до
Європейського Союзу, європейські цінності, розуміння основних принципів
толерантності, громадянську ідентичність у співдружності європейських
народів.
На формування національної свідомості, патріотичних почуттів молоді
позитивно впливають заходи, приурочені до Дня української писемності та
мови, а також ті, де висвітлюється життєвий шлях і діяльність видатних
державних і громадських діячів України – Григорія Сковороди, Лесі
Українки, Івана Франка, Тараса Шевченка та багатьох інших. Адже пізнання
світу через національне слово надзвичайно важливе. Рідну мову слід
оберігати як своє майбутнє, як безсмертя українського духу. Такі заходи
закладають основи особистості молодої людини та формують стереотипи її
поведінки в майбутньому.

Студенти та викладачі ВП «Брянківський коледж Луганського
національного

університету

імені

Тараса

Шевченка»

приєдналися

до поетичного флешмобу, присвяченого Міжнародному дню рідної мови.
Щороку студенти ко уледжу беруть участь у VIII Міжнародному
мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені
Тараса Шевченка 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, вшанування Великого Кобзаря, поета світового рівня - Тараса
Григоровича Шевченка, а також виявлення творчо обдарованої молоді,
розвитку її потенціалу.
Для відзначення Дня європейських мов студенти коледжу вирушили в
захоплюючу віртуальну мандрівку країнами Європи і познайомилися з їх
звичаями та мовними особливостями. Подорож проходила в ігровій формі із
мовними, фотографічними, кулінарними та іншими «зупинками». Кожен
отримав можливість виявити творчі здібності і висловити свою точку зору. А
ігрові та інтелектуальні завдання не тільки допомогли установити гарні
стосунки, обмінятися значущою інформацією, а ще зробили спілкування
активним, цікавим та емоційним. Свято було проедено з метою надихнути
студентів на вивчення мов, бо збереження та розвиток мов, включаючи малі,
декларується в якості офіційної мовної політики Євросоюзу.
12 жовтня в рамках святкування Дня захисника України студенти
Брянківського коледжу взяли активну участь у засіданні дискусійного клубу,
яке було проведено під керівництвом викладача історії Чурилової В.Є. на
тему «Перспективи євроатлантичної інтеграції України». Сучасна молодь
Брянківського та Лисичанського педагогічного коледжів Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка обґрунтувала переваги та
недоліки вступу України до лав Північноатлантичного альянсу (НАТО),
відповідали на запитання, що ставились перед аудиторією. Гостями цього
заходу були представники батальйону «Тернопіль», які залучилися до

дискусії з теми. Студенти щиро відстоювали свою громадянську позицію
після перегляду відеофільму про діяльність Північноатлантичного альянсу,
головною роллю якого є забезпечення свободи безпеки країн-членів з
використанням політичних і військових засобів.
До свята Дня захисника України була представлена виставка
«Військово-польовий АРТ», до якої увійшли експонати-артефакти, які
пройшли горнило воєнних подій, зібрані і надані військовими батальйону
«Тернопіль». Родзинкою виставки стала колекція жіночих сумок, що
продемонстрували моделі Народного студентського театру мод.
На загальноколеджному меседжі «Герої поруч», присвяченому Дню
захисника

України,

була

продемонстрована

новостворена

колекція

«Мілітарі», яку презентував Народний студентський театр мод коледжу.
Головною особливістю колекції є використання деталей та елементів
військової амуніції, поєднаних із сучасною інтерпретацією національних
мотивів.
Щорічно 29 вересня українська та світова спільнота відзначає річницю
трагічних подій Бабиного Яру.Тема цієї трагедії і сьогодні дуже актуальна,
оскільки вона тісно пов'язана з питаннями патріотизму, самопожертви в ім'я
високої ідеї, єдності нації, її політичної свідомості. У коледжі була проведена
інформаційно-просвітницька година "Роковини трагедії Бабиного Яру".
Студенти провели дослідницько-пошукову роботу, опрацювавши матеріали
щодо трагедії Бабиного Яру, та виступили з презентацією.Річниця трагедії
Бабиного Яру завжди була й залишиться приводом не тільки згадати про
жертви війни та Голокосту,але й ушанувати героїв опору нацизму, що стали
взірцем взаємоповаги між народами, прикладом духовного подвигу заради
порятунку життя людей.
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 флешмоб

«Ми єдина, соборна, неділима

Україна!». Вітальними словами обмінялися директори коледжів та командир
батальйону «Тернопіль». Студенти вручили воїнам світлини, де зафіксовані
спільно проведені заходи знаменних дат та свят. До акції активно
приєдналися волонтери з Козівщини Тернопільської області.Усі разом
виконали гімн України та розгорнули прапор нашої держави завдовжки 25
метрів.
З 18 до 22 лютого по всій Україні проходили заходи, присвячені
вшануванню пам'яті борців за свободу, які трагічно загинули під час
Революції

Гідності.

Студенти

Брянківського

коледжу

мали

змогу

ознайомитися із подіями сучасної історії України, переглянувши фільм
«Переломний момент. Війна за демократію в Україні». Цей документальний
фільм - результат творчої співпраці американського документаліста,
володаря трьох «Оскарів» і багатьох інших престижних кінопремій Марка
Джонатана Харріса та українського режисера фільмів «Мамай» і «Поводир»
Олеся Саніна. У фільмі зібрані кіносвідчення політичних, кримінальних,
військових злочинів та терактів на території України.Фільм розкриває
історію не лише подій Революції Гідності, а й окупації Кримського
півострову російськими військами, проведення антитерористичної операції, а
також роз'яснює деякі аспекти інформаційної війни, що ведеться російськими
ЗМІ, починаючи із зими 2013 року.
20 лютого 2017 року 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
академічних 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
Марії присутні пригадали всіх Героїв Небесної Сотні поіменно,що загинули
на майдані, захищаючи свободу і гідність кожного українця.
З метою підтримки народних традицій студенти та викладачі
Брянківського коледжу весело та радісно відсвяткували «Масляну».
Молодецькі пісні і танці, вибухи сміху, змагання на силу і спритність, аромат
млинців, - все це об'єдналося у неймовірне дійство, яке кожному її учаснику
запам'ятається на весь рік. В цьому народному гулянні взяли участь почесні
гості - офіцери громадянської військової допомоги та бійці 24 механізованої
бригади. Студенти пригощали присутніх млинцями з медом, варенням,
солодощами з гарячим чаєм. За традицією була проведена зима спаленням
опудала.
У рамках обласного фестивалю «Луганщина - це Україна» взяв участь
Народний студентський театр моди ВП «Брянківський коледж Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка».За яскравий виступ у
святковому концерті Народний театр моди був нагороджений дипломом
Луганського обласного центру народної творчості.
До Дня вишиванки серед студентівта працівників коледжу проходив
фотоконкурс «Моя вишивана сорочка, неначе долі оберіг».
8-9 травня Україна разом із багатьма країнами Європи відзначала День
пам’яті та примирення та 72-у річницю перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні. У Брянківському коледжі цим подіям передували заходи
підготовки до відзначення цього свята, а саме:


виготовлення символіки «Червоний мак» як символу відзначення
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, тим самим долучили
студентів до загальноєвропейської традиції вшанування жертв цієї
війни;



виготовлення гірлянди Слави і Пам’яті для покладання на могилу
партизанам, які загинули під час воєнних подій у 1939-1945 роки у м.
Лисичанську;



художнє оформлення та перетворення військових предметів із зони
АТО на арт-об’єкти і вручення їх учасникам зустрічі та гостям заходів;



в навчальних групах проведені виховні години «Внесок українців у
перемогу над фашизмом» з метою висвітлення для широкого
студентського загалу щодо реальних людських та матеріальних втрат
України в результаті Другої світової війни;



зустрічі з ветеранами попередніх воєнних конфліктів;



участь у дискусійному майданчику «Декомунізація: «за» і «проти»»;



урочистий захід «На варті пам’яті і миру», присвячений загиблим та
вшануванню героїв та учасників Другої світової війні.
Ці заходи показали, що пам’ять про ці героїчні і водночас трагічні події

живуть в серцях українських патріотів. Молодь з розумінням і повагою
ставиться до історії своєї Батьківщини і шанує великий вклад українського
народу до Перемоги над фашизмом.
У коледжі виявив свою активністьволонтерський рух.Волонтерська
діяльність

студентів

виступає,

передусім,

як

прояв

милосердя

і

доброчинності доти, доки існує потреба людей у тій чи іншій допомозі,
соціальній підтримці.
Студенти спеціальності «Перукарське мистецтво та декоративна
косметика» виїжджали на місце дислокації воїнів АТО та надавали
безкоштовні перукарські послуги захисникам нашої держави.
У коледжі створені сприятливі умови для духовного розвитку
особистості. Одним з яскравих прикладів цього є участь студентів у
краєзнавчих дослідженнях, в яких були зібрані цікаві факти про стиль
архітектурних споруд міста Лисичанська, про культурно-історичні події з
життя регіону. Це надало можливість студентам не тільки спробувати себе в

ролі науковця-дослідника, а й духовно збагатитися та доторкнутися до історії
та культури рідного краю.
17 травня 2017 року були підведені підсумки обласного істориколітературного конкурсу «В дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься
потім – Батьківщина», у якому взяли активну участь і студенти
Брянківського коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка. Студент Маліков О.
посів третє місце в номінації «Наукова розвідка з історії краю». Шатова О. та
Муромець О. були нагороджені за креативність авторської думки та
оригінальність конкурсної роботи в номінаціях «Нарис про відомих людей
краю» та «Поезія про наш край» відповідно. Були відзначені також роботи
Кузьміної Д., Павленко В. і Герасимчук В.
У напрямку правового вихованняпроводились виховні години на тему
«Права та обов'язки студентів». Права студентів неможливо розглядати як
окремий, відірваний від життя термін. Права студентів нерозривно пов'язані з
таким поняттям, як правова культура молоді, правова культура людини
взагалі.Із

доповідями

про

права

та

обов'язки

студентів

виступили

Герасименко Ан. та Тимофєєва О.
Увага колективу коледжу до екологічного виховання передбачає
розвиток екологічної культури та здорового способу життя особистості,
усвідомлення себе частиною природи, виховання почуття відповідальності за
неї як за національне багатство. Чисте довкілля - запорука комфорту та
естетичного вигляду навколишнього середовища, тому студенти та викладачі
Брянківського коледжу із задоволенням беруть участь у щорічній весняній
акції «За чисте довкілля».5-6 квітня 2017 року учасники акції успішно
упорядкували та облаштували зелені газони території коледжу.
Щороку проводиться Тиждень безпеки дорожнього руху, упродовж
якого відбувались тематичні заходи для студентської молоді з метою
привернення уваги громадськості до потреби забезпечення безпеки всіх
учасників дорожнього руху та причин, які є наслідком виникнення дорожньотранспортних подій. Так, 12 травня 2017 р. був проведений єдиний

національний урок «Безпека на дорозі - безпека життя», присвячений
важливості носіння світловідбивальних елементів. На уроці було висвітлено
правила безпечного поводження на дорозі та визначена необхідність їх
дотримання.Крім того, виховні години у формі вікторини «Правила
дорожнього руху» показали добру обізнаність та зацікавленість студентів в
сфері безпеки дорожнього руху.
Для

ознайомлення

студентів

з

досвідом

роботи

Міжнародної

організації праці, установ України з промислової безпеки і гігієни праці до
Всесвітнього дня охорони праці в коледжі з 18 по 28 квітня відбувся тиждень
охорони праці. Упродовж цього терміну були проведені цікаві та
різноманітні заходи, які привернули увагу і студентів, і викладачів та
співробітників коледжу до проблем з охорони праці в житті українців.
Студенти груп 31МП и 41ДГ взяли участь в конкурсі тематичних
листівок і буклетів, присвячених Всесвітньому дню охорони праці. Питання
безпеки праці на робочому місці майбутньої професійної діяльності були
обговоренні на засіданні круглого столу. 26 квітня в академічних групах
денного відділення були проведені виховні години, присвячені річниці
Чорнобильської трагедії і питанням безпеки життєдіяльності.
Також студенти і викладачі коледжу взяли участь у проведенні
брифінгу

з

нагоди

святкування

Всесвітнього

Дня

охорони

праці

«Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці»,
проведеного на базі Лисичанського педагогічного коледжу ЛНУ імені Тараса
Шевченка. Студентка 2 курсу групи 21-ДГ Герасимчук Вікторія підготувала
цікаву доповідь на тему «Аналіз умов, які впливають на безпеку навчальної
праці

студентів

Брянківського

коледжу»

(керівник

Камчатна

Н.В.).

Змістовними були також виступи інженера з охорони праці коледжу
Черемісової Т.В. і викладача Камчатної Н.В.
17 жовтня 2017 р. студенти коледжу брали участь у ІІ Регіональному
семінарі-виставці «Актуальні проблеми розвитку спорту з собаками в
регіоні», який було проведено Лисичанським кінологічним клубом КСУ.

У рамках семінару був проведений майстер-клас «Шоу з собаками» з
представленням показових виступів різних порід собак. Найцікавішим і
видовищним дійством став «Конкурс костюмів», в якому взяли участь 16
порід собак. Студентка Брянківського коледжу Капітонова М. (гр. 31МП)
представила костюм під назвою «Чоловік з бородою» на собаці Фікі породи
цвергпінчер. За яскраві виступи собаки отримали медалі з іменним фото та
смаколики, а глядачі та учасники конкурсу - багато приємних вражень і щире
задоволення від спілкуваннями з братами нашими меншими.
З метою залучення студентів до систематичних занять фізичною
культурою і спортом проводяться спортивні змагання.12 вересня в рамках
заходів до Дня фізичної культури і спорту в коледжі відбувається спортивне
свято «Лонгмоб».Учасники заходу – студенти і викладачі коледжу – взяли
участь у масовому легкоатлетичному пробігу, змагалися у «Веселих стартах»
та окремих спортивних конкурсах.
СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Студентське

самоврядування

(Студентський

парламент)

в

Брянківському коледжі ЛНУ імені Тараса Шевченка – це форма діяльності
студентів, яка використовується в навчально-виховному 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.

Основними

завданнями органів студентського самоврядування коледжу є:
– захист прав та інтересів студентів;
– забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
– сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;
– сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
– співробітництво з органами студентського самоврядування інших
вищих навчальних закладів;

– організація працевлаштування випускників і пошук місць вторинної
зайнятості у вільний від навчання час;
– пропаганда здорового способу життя, запобігання студентських
правопорушень, недопущення вживання студентами алкоголю, наркотиків та
ін.
Пріоритетними
самоврядування

напрямами

залишаються:

в

організації
розширення

роботи

студентського

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; підтримка концепції формування життя коледжу як
єдиної корпорації, де панують партнерські стосунки, атмосфера взаємодії і
взаєморозуміння між студентським товариством та педагогічним складом; –
організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів
і молодіжними організаціями країни.
СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА СФЕРА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
СПІВРОБІТНИКІВ І СТУДЕНТІВ
З метою реалізації соціальної складової адміністрацією коледжу
належно забезпечувався соціальний захист педагогічних працівників,
співробітників та студентів і розвиток соціальної сфери, а саме:
1. Вчасно і у повному обсязі виплачувалась заробітна плата
працівникам та стипендія студентам як виконання головної соціальної
гарантії.
2. Підтримуються безпечні та сприятливі умови для праці і навчання.
3. Забезпечено належний рівень медичного обслуговування студентів,
постійно проводяться заходи щодо профілактики захворювань серед
студентської молоді.
4. Повністю забезпечено поселення студентів місцями у гуртожитку.

Значна увага приділяється розвитку наявних та створенню нових форм
соціального захисту колективу коледжу за рахунок підтримки пільгових
категорій

студентів

(сиріт,

малозабезпечених сімей),

інвалідів,

студентів

із

багатодітних

і

розвитку соціально-оздоровчих заходів, надання

матеріальної допомоги працівникам і студентам, 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 20 (сиріт, з числа сиріт – 8, інвалідів – 2,
студенти із багатодітних сімей – 2, малозабезпечені – 1, дітей батьківшахтарів –2, дитина учасника АТО – 2, діти-внутрішньо переміщені особи 3).
ПІДСУМКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Система організації освітнього процесу у 2017 році уВП «Брянківський
коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» відповідає нормативно-правовим
вимогам до забезпечення рівня вищої освіти в Україні. Важливою складовою
стратегії розвитку коледжу стала переорієнтація освітнього процесу з
кількісних на якісні показники діяльності.
Разом з тим, актуальними залишаються завдання, які допоможуть
суттєво покращити стан роботи коледжу й сприятимуть забезпеченню його
стійкої конкуренції на ринку сучасних освітніх послуг. У коледжі у 2017 році
було продовжено роботу із вироблення власної внутрішньої системи
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, яка, крім
моніторингу багатьох кількісних показників, спрямована на підтримку
системи цінностей, традицій, норм, які визначають особливості внутрішнього
забезпечення якості освіти кожного навчального закладу. Ця робота
включатиме розробку низки заходів, що будуть реалізовуватися у 2017-2018
рр., серед яких основними є:

– проведення моніторингу та перегляду освітньо-професійних програм
підготовки молодших спеціалістів

з метою їх формування виключно на

компетентнісній основі;
–

забезпечення

гармонізації

нормативно-правої

бази

у

сфері

забезпечення якості освітнього процесу в коледжі та соціально-трудових
відносин;
– підвищення якості викладання, 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;
– тісна співпраця з потенційними роботодавцями і забезпечення
оперативного замовлення вакансій;
– запровадження системи зворотного зв’язку між роботодавцями і
коледжем;
– посилення участі органів студентського самоврядування у заходах
(процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти в коледжі;
– формування корпоративної культури студентів, усвідомлення ними
приналежності до коледжної родини та виховання поваги до майбутньої
професії;
– поглиблення та урізноманітнення форм реалізації національнопатріотичного та полікультурного виховання;
– формування здорового способу життя та залучення більшої кількості
студентів до спортивних заходів.
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Показники

Придбання комп’ютерної техніки,
господарчих матеріалів, інвентаря,

Усього, грн.
станом на
2017 р.
01.10.2017
4502,56
6232,56

канцелярських товарів (за рахунок
спецфонду-доручення)
Надходження спец.фонду
Залишок спец.фонду

0
174,77

0
174,77

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ, ВИКЛАДАЧІВ,
СПІВРОБІТНИКІВ
Показники

Усього, грн.
станом на

2017р.

01.10.2017
Непільгова категорія студентів
Стипендія
Матеріальна допомога
РАЗОМ

383240,88

569496,9

0

0

383240,88

569496,9

Пільгова категорія студентів
Студенти-сироти та під опікою:
Стипендія

112581

178886,9

0

1088

54946,15

77457

Одяг

4777

4777

Література

42300

61050

0
214604,15

0
323258,9

4500

7780

28114,71

36890,3

622

622

Матеріальна допомога
Харчування

Допомога при працевлаштуванні
РАЗОМ
Студенти інших пільгових категорій:
Стипендія малозабезпеченим
Стипендія студентам-інвалідам
Стипендія студентам з дітьми

Стипендія постраждалих від аварії

0
0

на ЧАЕС
Стипендія студентам, чиї батьки-

6048,75
10130,5

шахтарі
Стипендія студентам, чиї батькиучасники АТО
Стипендія
студентам,
зареєстрованим

як

6509,04

9605,96

13603,5

внутрішньо

21296,99

переміщені особи
РАЗОМ

59398

86325,75

Викладачі
Грошова винагорода за сумлінну

0
45041,6

працю
Премія

20770,53

25770,53

0

0

оздоровлення

39212,8

РАЗОМ

59983,33

39212,8
110024,9

Матеріальна допомога

Співробітники
Премія

0

Матеріальна допомога

0

оздоровлення

0

РАЗОМ

0

12000
0
0
12000

