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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ 

 

У 2019 році Відокремлений підрозділ «Брянківський коледж 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 

освітню діяльність провадить на підставі  ліцензії Міністерства освіти і 

науки України (Відомості про здійснення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти) відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 19.06.2017 №121-Л «Про переоформлення ліцензій». Коледж 

акредитований за 1 рівнем. 

Освітня діяльність провадиться з метою підготовки здобувачів 

вищої освіти на освітньому рівні  молодшого спеціаліста за 

спеціальностями (наказ Міністерства освіти і науки України від 

19.12.2016 № 1565): 

022 Дизайн за спеціалізаціями (дизайн графічний, дизайн одягу,    

перукарське мистецтво та декоративна косметика). 

051 Економіка. 

071 Облік і оподаткування. 

Методична проблема, над якою працював педагогічний колектив у 

2019 році – методичне забезпечення освітньої діяльності на засадах 

студентоорієнтованого навчання. 

Мета роботи  –  формування індивідуальної освітньої траєкторії 

коледжу та надання якісної фахової передвищої освіти та забезпечення 

безперервного професійного розвитку персоналу на засадах 

студентоорієнтованого навчання. 

Основні завдання  та напрямки роботи  над проблемою: здійснення 

освітньої діяльності з підготовки молодших спеціалістів, а також з 2020 

року молодших бакалаврів відповідно до Закону України "Про фахову 

передвищу освіту"; налагодження продуктивних взаємин учасників 

освітнього процесу для забезпечення якісної фахової передвищої освіти; 

аналіз і самоаналіз учасниками освітнього процесу з метою визначення 

оптимальних умов для задоволення потреб саморозвитку, самореалізації; 

адаптація новітніх досягнень педагогічної науки та практики  до умов 

освітнього процесу в коледжі; вивчення, узагальнення і впровадження 

досвіду кращих викладачів та керівників навчальних груп; пропаганда і 

поширення інноваційних методів навчання та виховання;  організація та 

проведення методичних семінарів викладачів з метою   розв'язання 

актуальних проблем  методичного забезпечення освітньої діяльності на 

засадах студентоорієнтованого навчання; гармонізація стандартів 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2018/06/25/luganskiynatsionalniyuniversitettarasa-shevchenka18.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2018/06/25/luganskiynatsionalniyuniversitettarasa-shevchenka18.pdf


фахової передвищої освіти з відповідними професійними стандартами та 

стандартами вищої освіти  в межах Національної рамки кваліфікацій. 

Освітній процес у коледжі здійснюють три циклові комісії:  

загальноосвітніх і гуманітарних дисциплін та спеціальних дисциплін 

спеціальностей 051 Економіка і 071 Облік і оподаткування; Спеціальних 

дисциплін спеціальності 022 Дизайн (дизайн графічний та одягу); 

Спеціальних дисциплін 022 Дизайн (перукарське мистецтво та 

декоративна косметика). 

Згідно з планом проводились засідання циклових комісій, 

педагогічних, навчально-методичних рад, зборів трудового колективу з 

актуальних проблем освітнього процесу, педагогіки тощо. 

 

 

ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ 

Формування контингенту студентів у 2019 відбулося за рахунок 

вступників м.Лисичанська, Луганської області та інших регіонів 

України. 

Здобувачі вищої освіти по групах 2019-2020 н.р. 

Група  

Кількіс

ні 

показн

ики 

здобув

ачів 

освіти 

у ЗВО 

Кількість 

переміще

них осіб 

Кількість осіб з 

територій Донецької 

та Луганської 

областей 

Гендерна 

статистика 

дівчат 
хлоп

ців підконтр

ольних 

непідконт

рольних 

11-ДЕП 11 1 11 0 6 5 

101-БО 3 0 1 2 2 1 

21-ДЕП 20 1 13 7 11 9 

31-ЕП 18 1 13 5 9 9 

31-ДГ 11 0 11 0 10 1 

31-МП 25 
2  
 

20 5 24 1 

201-БО 6 0 5 1 3 3 

41-МП 15 2  14 1 15 0 

академвід

пустка 
1 0 1 0 1 0 

41-ДГ 12 0 9 3 10 2 

Всього 

денне 
122 7 (5%) 

98 

(80,3%) 

24 

(19,7%) 

91 (74,

6%) 

31(2

5,4

%) 



301-ДГз 2 0 1 1 0 2 

301-МПз 6 0 6 0 6 0 

201-МПз 12 0 12 0 12 0 

201-БОз 5 0 5 0 4 1 

Всього 

заочне 
25 0 24 1 22 3 

Разом 147 6 122 25 113 34 

 

 

Географічно-адміністративне походження студентів коледжу 

по областях на 01.09.2019 

  

Луганська               -   103 осіб (71,04%) 

Вінницька                -    1 особа (0,69%) 

Тернопільська         -    3 особи (2,07%) 

Донецька                 -    2 особи (1,38%) 

Дніпропетровська   -   35 осіб (24,14%) 

Кіровоградська        -   1 особа (0,69%) 

Разом                        –  145 осіб. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Географічно-адміністративне походження 
контингенту студентів

Луганська область

Дніпропетровська область

Тернопільська область

Донецька область

Вінницька область

Кіровоградська область



ДИНАМІКА КОНТИНГЕНТУ  ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ з 2015 року 

  

Рік  
Всього Прийом Випуск 

денна заочна денна заочна денна заочна 

2015 147 29 31 9 107 16 

2016 153 23 75 18 54 16 

2017 147 26 51 11 43 6 

2018 150 20 50 13 34 16 

2019 122 25 39 17 52 10 

 

 

Результати вступної кампанії 2019 року 
 

У 2019 році приймальна комісія коледжу працювала, керуючись 

Умовами прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року №  1082 та 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 р. за № 

1231/32683, Правилами прийому до ВП «Брянківський коледж 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» у 2019 

році.  

Для поширення інформації про навчальний заклад та залучення 

абітурієнтів приймальною комісією коледжу проводилась 

профорієнтаційна робота, першочерговим завданням якої було 

інформування випускників шкіл про навчальний заклад та спеціальності, 

за якими проводиться підготовка фахівців. Профорієнтаційна робота 

проводилась системно протягом всього навчального року. Беручи до 

уваги реалії  існування коледжу в умовах переміщеного навчального 

закладу, приймальною комісією було визначено поширення інформації 

про коледж  та пошук випускників загальноосвітніх навчальних закладів 

для вступу  як пріоритетний напрямок роботи. Для якісного висвітлення 

інформації про навчальний заклад приймальною комісією розроблено 

макети і виготовлено продукцію рекламно-профорієнтаційного 

характеру: плакати, листівки, оголошення, кишенькові календарі. 

Поширенню позитивної інформації про коледж сприяли участь 

студентів, викладачів, Студентського народного театру моди у 

концертних програмах, виховних, інформаційно-просвітницьких 

заходах, участь студентів і викладачів у професійних конкурсах 

регіонального та республіканського рівнів. 



З 9 по 13 грудня 2019 року в Україні проходив вже традиційний 

Всеукраїнський тиждень права, в якому активну участь взяли студенти 

ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка». З метою 

надання правової освіти студентам, формування у них правової 

свідомості та культури були проведені різноманітні заходи: 

 9 грудня - Всеукраїнський урок «Права людини». До цього уроку 

студенти підготували тематичні газети, у бібліотеці була 

підготовлена книжкова виставка літератури правового змісту; 

 10 грудня - інформаційно-просвітницька година «Історія прав 

людини», метою якого було підвищення загального рівня знань з 

історії прав людини та дитини, а також формування загального 

рівня знань правової свідомості студентів.; 

 13 грудня - година спілкування для студентів І курсу «Соціальні і 

культурні права неповнолітніх. Конвенція про права дитини», де 

обговорювали зі студентами життєві ситуації, в яких було 

порушено права дитини, та наслідки, які настають за 

недотримання правил та законів. 

Під час заходів неодноразово наголошувалося, що основна мета 

держави – навчити людей, які в ній проживають, не тільки 

користуватися правами, але і дотримуватися правової поведінки у 

відносинах як з людьми так і з установами і так далі. Тиждень права 

засвідчив небайдужість студентської молоді до питань правової 

обізнаності, формування правової свідомості і правомірної поведінки. 

Враховуючи  сучасні  тенденції  розвитку  інформаційних  

технологій, а  також  уподобання  молоді  щодо  інтернет-джерел 

інформаційного забезпечення, було прийнято рішення про зосередження 

подачі інформації  саме  через  власний  сайт  ВП БК ЛНУ імені Тараса 

Шевченка  btet.luguniv.edu.ua  розділ Абітурієнту, а також на сторінці 

коледжу у Facebook.  

Ліцензійний обсяг прийому студентів на денну форму навчання за 

ОКР Молодший спеціаліст складає 531 осіб, на заочну форму навчання – 

350 осіб. Максимальний обсяг державного замовлення на підготовку 

фахівців був встановлений Міністерством освіти і науки на рівні 37 осіб 

на денну форму навчання, 14 – на заочну.  

У поточному році від абітурієнтів надійшло 114 заяв, що на 96 

заяв менше ніж у 2018 році. Динаміку кількості поданих заяв до коледжу 

за останні п’ять  років видно на графіку 1. 

 

 



Графік 1 Кількість поданих заяв у 2015-2019 роках 

 

 
 

 

Найбільша кількість заяв надійшла від абітурієнтів, які бажали 

навчатись за спеціальностями 022 Дизайн та 071 Облік і оподаткування 

(81 та 18 заяви відповідно). 

 

Кількість поданих заяв у 2019 р.  

 
 

 

Якщо проаналізувати дані щодо кількості поданих заяв 

абітурієнтами за останні п’ять років варто зазначити скорочення 

кількості поданих заяв  порівняно з 2018 роком.  

2019 2018 2017 2016 2015

Кількість поданих заяв 114 210 78 106 57
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Зарахування до складу студентів проведено на засіданнях 

приймальної  комісії. На перший курс денної форми навчання 

зараховано 37 осіб за державним замовленням. Серед зарахованих: 1 

особу зараховано поза конкурсом (сирота).  

На перший курс заочної форми навчання було зараховано 14 осіб 

за рахунок державного бюджету, за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб – 3 особи. Загалом до коледжу зараховано 56 осіб. 

 

Таблиця 1. Результати прийому у 2019 р. 

Спеціальність 

Результати прийому 
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022 Дизайн 

(на основі базової загальної 

середньої освіти) 
9 9  9   Немає набору 

051 Економіка. Економіка 

підприємства 

(на основі базової загальної 

середньої освіти) 

2 2  2 2  Немає набору 

2019 2018 2017 2016 2015

Дизайн 18 88 19 31 14

Диизайн (перукарське 
мистецтво та декоративна 

косметика)
63 77 22 39 29

Економіка 15 23 24 28 0

Облік та оподаткування 18 22 13 8 7
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022 Дизайн 

(на основі повної загальної 

середньої освіти) 
5 5  5 5     

051 Економіка. Економіка 

підприємства 

(на основі повної загальної 

середньої освіти) 

5 3 2 5 2 3 Немає набору 

071 Облік і 

оподаткування. 

Бухгалтерський облік 

(на основі повної загальної 

середньої освіти) 

3 3  3 3     

022 Дизайн 

(на основі ОКР 

кваліфікований робітник) 
29 26 3 16 16  13 10 3 

071 Облік і 

оподаткування. 

Бухгалтерський облік 

(на основі ОКР 

кваліфікований робітник) 

4 4     4 4  

 

 

Кількість студентів, зарахованих у 2019 р. на навчання за 

спеціальностями 022 Дизайн та 071 Облік та оподаткування скоротилась 

у  порівнянні з 2018 р., за спеціальністю 051 Економіка показники не 

змінились. 

 

 
 

2019 2018 2017 2016 2015

Дизайн 9 12 16 28 10

Дизайн (перукарське 
мистецтво та декоративна 

косметика)
33 35 19 32 24

Економіка 7 7 20 25 3

Облік та оподаткування 7 13 8 8 3
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Робота приймальної комісії пройшла на належному рівні, 

порушень до виконання Правил прийому не зафіксовано, виконувались 

всі нормативні акти та положення, завчасно готувались приміщення, 

необхідна документація, інформаційні матеріали. На високому рівні 

здійснювався контроль за проведенням вступних випробувань, творчих 

конкурсів (за весь період вступних випробувань не надійшло жодної 

апеляції). 

 

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

У 2019 р. освітній процес забезпечували 26 викладачів, з них 13 

викладачів – постійній основі,  13 – за сумісництвом: 
 

Якісний склад педагогічних працівників коледжу 
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2019 13 7 

(54) 

1 

(8) 

2 

(15) 

2 

(15) 

1 

(8) 

- 13 3 

(23) 

5 

(39) 

3 

(23) 

2 

(15) 

2 

(15) 

2018 13 7 

(54) 

1 

(8) 

2 

(15) 

3 

(15) 

1 

(8) 

- 16 4 

(25) 

7 

(44) 

1 

(6) 

4 

(25) 

3 

(19) 

2017 13 9 

(69) 

1 

(8) 

1 

(8) 

2 

(15) 

1 

(8) 

- 18 5 

(28) 

3 

(17) 

4 

(22) 

4 

(22) 

2 

(11) 

 

Звання, педагогічні звання та нагрудний знак мають:  

- з тих, що працюють на постійній основі: педагогічне звання 

«викладач-методист» - 1, «старший викладач» - 4, заслужений працівник 

культури України - 1, відмінник освіти – 1; 

- з тих, що працюють за сумісництвом: педагогічне звання 

«викладач-методист» - 2, заслужений працівник освіти – 1. 

Підвищення професіоналізму, кваліфікації і творчого потенціалу 

педагогів відбувалося шляхом підвищення кваліфікації у Навчально-



науковому інституті публічного управління, адміністрування та 

післядипломної освіти ДЗ «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка», а також завдяки участі в науково-практичних 

конференціях, семінарах, вебінарах, роботі обласних методичних 

об’єднань вищих навчальних закладів (ОМО заступників директора з 

навчальної роботи, ОМО методистів, Рада директорів ВНЗ Луганської 

області.  

У 2019 р. згідно з планом  закінчили курси підвищення 

кваліфікації 5  викладачів за фахом, з них 2 особи з керівного складу. 

У 2019 р.  позачергово була проведена атестація викладача 

економічних дисциплін Черемісової Т.В. щодо присвоєння 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» (згідно із 

відповідною заявою викладача). 

Професійна підготовка викладачів забезпечує високий рівень 

підготовки випускників згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційних 

характеристик, освітньо-професійних програм та директивних 

документів Міністерства освіти і науки України. 

 

 

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

У 2019 р. створені нові робочі навчальні плани, згідно з якими 

викладачі коледжу залучилися до розробки робочих програм навчальних 

дисциплін та інших освітніх компонент. На кожен семестр складено 

графіки навчального процесу за спеціальностями, розклади навчальних 

занять та екзаменаційних сесій. Здійснювався постійний контроль за 

виконанням нормативних актів і документів в галузі освіти, наказів і 

розпоряджень директора коледжу та його заступника, за виконанням 

планів роботи, за проведенням усіх видів навчальних занять, веденням 

навчальної документації викладачів, за дотриманням правил 

внутрішнього розпорядку навчального закладу. За результатами 

семестрового оцінювання проводився аналіз успішності зі складанням 

рейтингових списків студентів. 

Курсовий проєкт – один з видів завдань навчально-дослідницького, 

творчого характеру, який має на меті поглиблення, узагальнення та 

закріплення знань студентів з навчальної дисципліни, а також набуття 

навичок вирішення конкретного фахового завдання, вдосконалення 

вмінь самостійної роботи з навчальною і науковою літературою, 

сучасними інформаційними технологіями. Студенти спеціальності 022 

Дизайн (графічний дизайн та дизайн одягу) щороку проходять відкритий 



захист курсового проєкту з дисципліни «Композиційна організація 

форми». Під час захисту студенти обґрунтували композиційне рішення 

об'єктів дизайну. 

Відповідно до Положення «Про державну підсумкову атестацію», 

організована робота державних екзаменаційних і кваліфікаційних 

комісій із проведення державних кваліфікаційних екзаменів та захисту 

дипломних робіт зі встановлення відповідності рівня освітньої 

підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та 

присвоєння кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста. 

 

Результати Державних атестацій 

У 2019 р. Державній атестації  підлягали 62 студенти  коледжу, з 

них: 52 студенти денної форми здобуття освіти та 10 студентів  заочної 

форми здобуття освіти. Підсумковий контроль (державна атестація) на 

освітньо-кваліфікаційному рівні «молодший спеціаліст» здійснювався у 

формі комплексного кваліфікаційного екзамену з фахових дисциплін та 

у формі захисту дипломного проєкту.  Підсумки наведені у таблиці 1. 
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на “5” на “4” тільки на 

“3” 

отри-

мали 

“2” 

з'яви

лись 

не 

з'яви

лись 

абс

. 

% абс

. 

% абс. % абс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

5.02020701; 

022 Дизайн 

(графічний, 

одягу) 

Захист 

диплом-

ного 

проєкту 

16 - 5 31,3 8 50 3 18,7 - 2 

2 

5.02020702 

Перукарсь-

ке мистець-

тво та деко-

ративна 

косметика; 

022 Дизайн 

Захист 

диплом-

ного 

проєкту 

17 - 4 23,5 7 41,2 6 35,3 - 1 

3 
051 

Економіка 

Усна 16 - 1 6,3 6 37,5 9 56,2 - - 



4 

071 Облік і 

оподаткува

ння 

Усна 3 - - - 1 33 2 67 - - 

ВСЬОГО з денної форми 

здобуття освіти: 

52 - 10 20,3 22 40 20 44,3 - 3 

1 

071 Облік і 

оподаткува

ння 

 

Усна 5 - - - 2 40 3 60 - - 

2 

022 Дизайн 

(графічний, 

одягу) 

Захист 

диплом-

ного 

проєкту 

5 - 1 20 3 60 1 20 - - 

ВСЬОГО з заочної 

форми здобуття освіти: 

10 - 1 10 5 50 4 40 - - 

ВСЬОГО з ОКР  

Молодший спеціаліст 

62 - 11 18 27 43,5 24 38,5 - 3 

 

Таким чином, успішно склали державні іспити і отримали диплом 

молодшого спеціаліста 62 випускники коледжу. 

Взагалі по коледжу за 2-й семестр 2019 року збільшилась кількість 

успішних студентів та зменшилась кількість тих, хто навчався на 

змішані оцінки, тобто у відсотковому співвідношенні якість знань зросла 

на 3,1%.  

Головним завданням коледжу є практична підготовка студентів 

до обраної спеціальності, тому велике значення в освітньому процесі має 

проходження різних видів практик: навчальної, технологічної та 

навчально-виробничої або переддипломної. Базами для проведення 

практики в першу чергу є підприємства, з якими укладено договори про 

співробітництво в галузі підготовки фахівців. Для проходження 

практики студентами коледж уклав договори з такими підприємствами 

та організаціями: 

1. Комунальне підприємство Лисичанський шляхрембуд, 

м.Новодружеськ 

2. ТОВ «Сватівська олія» 

3. ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса 

Шевченка» 

4. ТОВ «Сєвєродончанка» 

5. ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод»,  м. Попасна 

6. ТОВ «Анвіра – Текс»,  м. Кремінна 

7. ТОВ «ЛАККІКАРД»,  м. Харків 



8. ТОВ «Лисичанський скляний завод» 

9. Приватне акціонерне товариство «Сватівська районна друкарня» 

10. Рекламне агентство «BRAND design»,  м.Лисичанськ 

11. Фотоцентр «Абрис»,  м.Сєвєродонецьк 

12. ТМ Морозкін,  м.Рубіжне. 

13. Перукарня «Юлія»,  м. Лисичанськ 

14. Перукарня «Людмила»,  м. Лисичанськ 

15. Перукарня «СафИра» м. Лисичанськ 

16. Перукарня «Красуня»,  м. Лисичанськ 

17. Перукарня ФОП Карасева Т.Б.,  м. Лисичанськ 

18. Перукарня «Ольга»,  м. Кривий Ріг 

19. Перукарня «Фея»,  м. Кривий Ріг 

20. Салон краси «Амплуа»,  м. Кривий Ріг 

21. Салон краси «Афіна», м. Лисичанськ 

22. Перукарня «Ольга»,  м. Кривий Ріг 

23. Салон краси «Амплуа», м. Кривий Ріг 

24. Перукарня «Фея»,  м. Кривий Ріг 

25. ФОП Пронькіна К.В. 

26.  Друкарня FOXPRINT 

27. ПП ВКФ «ПромЕнерго» 

28. ТОВ «Лисичанська друкарня» 

29. ФОП Шикаревська М.І., 

30.  Фотоцентр «Абрис» 

31. ТОВ «Сєвєродончанка» 

Відповідно до укладених договорів було створено 101 робоче 

місце для проходження практики студентами коледжу. Усі вимоги щодо 

практичного навчання студентів виконуються в повному обсязі. 

 

Якість практичного навчання у 2019 році, % 

Вид 

практичної 

підготовки 

201 

БОз 

301 

ДГОз 

201 

БО 

31 

ЕП 

41 

ДГ 

31 

ДГ 

31 

МП 

21 

ДГ 

21  

МП 

21  

ЕП 

Переддипломна 

(виробнича) 

практика 

 50   75      

Технологічна 

практика 

      33    

Навчальна 

практика з фін 

обліку 

         50 



Навчальна 

практика з планув 

та орг. діяльн. 

підприємства 

         50 

НП з 

економічного  

аналізу 

         50 

Навчальна 

практика 

     75  54,5 27,2  

Навчально-

виробнича 

практика 

100  100 50       

Ознайомча 

практика 

     75     

 

Таким чином, по коледжу якість практичного навчання у 2018-

2019 навчальному році в середньому склала 60,7%.  

 

Якість курсового проєктування у 2019 році, % 

Групи Еконо-

міка і 

нормув. 

праці 

Комп 

граф.і

скану

вання 

Фіна

нсо-

вий 

об-

лік 

Компю

терне 

забезпе

чення 

дизай-

нер-

ських 

робіт 

Конт

роль 

і 

реві-

зія 

Пас 

тиж 

Пла-

нув та 

органі 

орган 

діяльн 

підпр. 

 

Еко-

ном та 

орган 

діяльно

сті 

Компози

ційна 

організ 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

201 МПз      14  17  

201 БОз   20  60     

201 ДГз        50  

301 ДГОз  100  66     100 

201 БО     33,3     

31 МП        41,7  

31 ЕП 50         

31 ДГ        75  

41 ДГ  81        

 

Отже, по коледжу якість виконання курсових проектів у 2018-2019 

навчальному році в середньому склала 54,4%.  



Практична підготовка студентів коледжу є обов'язковою 

компонентою освітньо-професійної програми для здобуття ступеня 

молодшого спеціаліста. Щовесни студенти спеціальності 022 Дизайн 

(графічний та одягу) проходять ознайомчу практику в музеях і 

культурних установах не тільки регіону, а й усієї України. Усі надбання і 

досвід, отримані студентами під час поїздки, будуть в подальшому 

використані для виконання курсових і дипломних проектів зі 

спеціальності. 

 

Назва спеціальності (спеціалізації) Випущено 

всього (осіб) 

Продовжили 

навчання у ВНЗ за 

ОКР бакалавра 

Працевлашто

вані за фахом 

022 Дизайн (перукарське 

мистецтво та декоративна 

косметика) 

17 3 1 

022 Дизайн (графічний дизайн) 16 10 7 

 051 Економіка 16 2 - 

071 Облік і оподаткування 3 1 - 

Усього випускників, які 

навчались за денною формою 

навчання 

52 16 8 

Загальний % 100 30,8 15 

 

Захист дипломних проєктів – це підсумок навчання, який є 

заключним етапом підготовки фахівця.  

28-29 січня 2019 року у коледжі відбувся відкритий захист 

дипломних проєктів. Студенти випускного курсу спеціальності 022 

Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика) презентували 

свої проекти, в яких розглянули композиційні засади розробки сучасних 

перспективних моделей зачісок. Випускники продемонстрували високий 

рівень професійних навичок і умінь, художніх здібностей і 

дизайнерського мислення. Знання студентів з таких дисциплін, як 

художнє моделювання зачіски, основи композиції, кольорознавство, 

стилістика перукарської справи і багатьох інших були втілені в реальні 

дизайн-проекти. Екзаменаційна комісія відзначила високу якість 

дипломних проектів Щербини Ю., Устовицької І., Рибіної В., а також 

професійний підхід до створення художніх образів, нестандартне 

розв'язання теми, високу якість практичного виконання. 



Студенти 4 курсу спеціальності 022 Дизайн презентували проєкти, 

в яких розглянули основні принципи проєктування рекламно-

поліграфічної продукції та проектування і впровадження у виробництво 

колекції одягу. Голова державної атестаційної комісії, заслужений 

художник України Скубак В.Г., відзначив високу якість проєктів 

Шатової О., Червяк Д., Кузьміної Д., професійний підхід до створення 

оригіналів, нестандартне розв'язання теми, високу якість графічного 

виконання. 

24-26 червня 2019 року для студентів спеціальностей 051 

Економіка та 071 Облік та оподаткування успішно завершилась 

Державна кваліфікаційна атестація, яка проходила у форматі 

комплексного державного екзамену з предметів спеціального циклу, а 

саме: виконання тестових завдань з охорони праці та економічного 

аналізу, теоретичних питань з таких дисциплін, як планування та 

організація діяльності підприємства, фінансовий облік, податкова 

система, управління витратами, контроль і ревізія, економіка і 

нормування праці. Практична частина містила розв'язання задач 

спеціальних дисциплін. Результати показали, що студенти виявили 

достатній рівень професійної підготовки, а деякі - досить високий рівень 

(Говорова Є.В., Куєвда В.М., Запорожченко О.А., Каменський О. О., 

Козлова В.В.). За результатами випускники отримали освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. 

У 2019 році для коледжу були виділені МОНУ  відповідно до 

замовлення підручники для 11 класу на 100%, які використовуються 

викладачами і студентами при вивченні загальноосвітніх дисциплін. 

 

 

 

 

ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КОЛЕДЖУ 

 

У грудні 2019 року викладач коледжу Віщенко О.В. успішно 

захистила дисертацію на тему «Формування художньо-образного 

мислення майбутніх модельєрів перукарів у процесі фахової підготовки» 

за спеціальністю 13.00.04-Теорія і методика професійної освіти.  

Упродовж року викладачі коледжу здійснили такі публікації: 

 

 

 



Автор 

публікації 

Назва 

публікації 

Жанр 

публікації 

Вихідні дані 

 

1 2 3 4 

Віщенко 

О.В. 

Особливості 

експериментальної 

роботи з формування 

художнь-образного 

мислення майбутніх 

модельєрів-перукарів 

стаття Вісник, ЛНУ№1 (324) 

березень, 2019р. с.158-168 

Дидактические 

принципы 

практической 

подготовки будущих 

модельеров-

парикмахеров 

стаття Current trends and prospective 

directions of innovative 

development of international 

scientific activities: materials of 

the II European international 

research and practice media 

conference July 31 st, 2019, 

Prague, Czech Republic: 

Scientific publishing center 

"Open knowledge", 2019.  

P.50-56 

Кореняк 

Н.В. 

Педагогічні аспекти 

формування 

морального виховання 

студентської молоді. 

тези Формування громадянських 

компетентностей фахівця 

нової генерації: Збірник за 

матеріалами Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції (15 травня 2019 

року). – Лисичанськ : ВП 

«Лисичанський педагогічний 

коледж Луганського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка» – 

Лисичанськ : ФОП Єгорова 

О. Є. – 2019. С.37-43 

Радіонова 

Є.В. 

Формування 

громадянських 

компетентностей 

через досвід спільної 

діяльності 

тези Формування громадянських 

компетентностей фахівця 

нової генерації: Збірник за 

матеріалами Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції (15 травня 2019 



року). – Лисичанськ : ВП 

«Лисичанський педагогічний 

коледж Луганського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка» – 

Лисичанськ : ФОП Єгорова 

О. Є. – 2019. С.93-97 

 

Організовано та проведено на базі коледжу 

Назва наукової 

конференції,  семінару 

Рівень (міжнародний, 

всеукраїнський, 

регіональний) 

Учасники Результати 

Професійні 

компетенції 

конкурентоспроможно

го фахівця в умовах 

євроінтеграції 

регіональна Радіонова Є.В., 

Прокудіна М. 

Севостьянова В., 

Медвідь К., 

Камчатна Н.В., 

Маричева П., 

Кореняк Н.В. 

Виступ з 

доповідд

ю, статті 

 

Участь викладачів у наукових заходах інших закладів 

Назва наукової 

конференції, 

семінару 

Місце 

проведення 

Рівень 

(міжнародний, 

всеукраїнський, 

регіональний) 

Кількість учасників 

заходу 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Формування 

громадянських 

компетентностей 

фахівця нової 

генерації», 

15.05.2019 

ВП 

«Лисичанський 

педагогічний 

коледж 

Луганського 

національного 

університету 

імені Тараса 

Шевченка» 

всеукраїнська Радіонова Є.В., 

Кореняк Н.В. 

Current trends and 

prospective directions 

of innovative 

development of 

international scientific 

activities: materials of 

 Prague, Czech 

Republic: 

Scientific 

publishing 

center "Open 

knowledge", 

2019 

міжнародна Віщенко О.В. 



the II European 

international research 

and practice media 

conference July 31 , 

2019  

 

 

Наукова робота зі студентами 

Назва конкурсу ПІБ 

студента 

Курс Спеціаль-

ність 

ПІБ 

наукового 

керівника 

Результа

ти 

Участь  студентів у 21 

Чемпіонаті України з 

перукарського 

мистецтва та 

декоративної 

косметики 

Олійник 

Г. 

3 022 

Дизайн 

 

 

 

Віщенко 

О.В. 

диплом 

учасни

ка 

Раєвська 

В. 

4 022 

Дизайн 

диплом 

учасни

ка 

Участь в конкурсі 

ілюстрацій до творів 

Тараса Шевченка з 

нагоди 205-ї річниці 

від дня народження 

Великого Кобзаря (ДЗ 

«ЛНУ імені Тараса 

Шевченка») 

Олійник 

Г. 

 

Віщенко 

Д. 

3 

 

 

3 

022 

Дизайн 

 

022 

Дизайн 

 

 

 

3 місце 

 

 

 

3 місце 

 

 

 

Обласний етап  9 

Міжнародного мовно-

літературного 

конкурсу учнівської та 

студентської молоді 

імені Тараса 

Шевченка 

Голєня Є. 

Панченко 

В. 

2 

1 

 

022 

Дизайн 

Радіонова 

Є.В. 

участь 

Обласний етап ХІХ 

Міжнародного 

конкурсу з української 

мови імені П.Яцика 

Голєня Є. 

Панченко 

В. 

2 

1 

 

022 

Дизайн 

Радіонова 

Є.В. 

участь 

IV 

Міждисциплінарний 

конкурс наукових і 

мистецьких робіт ім. 

Артем’єв 

А. 

Панченко 

В.  

1 

 

1 

 

022 

Дизайн 

022 

Дизайн 

Старанко 

Т.В. 

 

Старанко 

участь 

 

 

участь 



Володимира Маняка і 

Лідії Коваленко 

 

 

 

 

Организація та 

проведення 

Всеукраїнського 

конкурсу живопису і 

графіки «КРОК У 

МАЙБУТНЄ» 

Бабічева 

А. 

Покормяк 

Г. 

Погребак 

В. 

Учні 

шкіл м. 

Лисичанс

ька та 

регіону 

 

3 

 

4 

 

4 

 

022 

Дизайн 

 

022 

Дизайн 

022 

Дизайн 

Т.В. 

 

 

 

 

 

Старанко 

Т.В. 

 

 

участь 

 

 

участь 

участь 

 

Визна-

чені 

призе-

ри  

Участь у XIX 

Міжнародному 

конкурсі молодих 

дизайнерів-модельєрів 

«Печерські каштани» 

м.Київ 

Тулба 

А.П. 

3 022 

Дизайн 

Дунець 

Н.В., 

Кучерук 

О.П. 

диплом 

учасни

ка 

 

 

Участь у наукових конференціях 

1. Прокудіна М.С., Медвідь, Радіонова Є.В., Севостьянова В., 

Камчатна Н.В., П.Маричева, Кореняк Н.В., Віщенко О.В., Журенко О.В., 

Руда О.О., Кармазіна З.І., Регіональна науково-практична конференція 

«Професійні компетенції конкурентоспроможного фахівця в умовах 

євроінтеграції» (Лисичанськ, ВП  «Брянківський коледж ЛНУ імені 

Тараса»), 24.04.2019. 

2. Пономарьова А., Василевська А., Черемісова Т.В. Молодіжна 

науково-практична конференція «Безпека на дорозі» (м.Кривий Ріг, 

Донецький юридичний інститут), 07.05.2019. 

3. Віщенко О.В, Current trends and prospective directions of 

innovative development of international scientific activities: materials of the 

II European international research and practice media conference  (Чехія), 

31.07.2019  

4. Кореняк Н.В.,Радіонова Є.В. Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Формування громадянських компетентностей фахівця 

нової генерації», 15.05.2019  (ВП «Лисичанський педагогічний коледж»). 

 



Публікації студентів  

Автор 

публікації 

Назва 

публікації 

Жанр 

публік

ації 

Вихідні дані Обсяг 

(друкова

них 

аркушів) 

Науковий 

керівник 

Прокудіна 

М.С. 

Роль 

професійно 

орієнтованих 

дисциплін 

фахівця у 

підготовці 

графічних 

дизайнерів  в 

умовах 

інтеграції 

України з ЄС 

стаття електронний збірник, м. 

Лисичанськ, ВП 

«Брянківський коледж 

ЛНУ ім. Тараса 

Шевченка», 

регіональна науково-

практична конференція 

«Професійні 

компетенції конкурент-

тоспроможного фахівця  

в умовах 

євроінтеграції», 

25.04.2019 

12 Радіонова 

Є.В. 

Медвідь 

К.В. 

Комп’ютерні 

технології в 

роботі 

дизайнера 

стаття електронний збірник, м. 

Лисичанськ, ВП 

«Брянківський коледж 

ЛНУ ім. Тараса 

Шевченка», 

регіональна науково-

практична конференція 

«Професійні 

компетенції конкурент-

тоспроможного фахівця 

в умовах», 25.04.2019 

7 Камчатна 

Н.В. 

Маричева  

П.В. 

Що дає 

євроінтеграція 

економіці 

України? 

стаття електронний збірник, м. 

Лисичанськ, ВП 

«Брянківський коледж 

ЛНУ ім. Тараса 

Шевченка», 

регіональна науково-

практична конференція 

«Професійні 

компетенції конкурент-

тоспроможного фахівця 

в умовах 

євроінтеграції» 

25.04.2019 

5 Кореняк 

Н.В. 



Севостья-

нова В.О. 

Комп’ютерні 

технології в 

професіональ

ній 

діяльності 

дизайнера 

перукарської 

справи 

стаття електронний збірник, м. 

Лисичанськ, ВП 

«Брянківський коледж 

ЛНУ ім. Тараса 

Шевченка», 

регіональна науково-

практична конференція 

«Професійні 

компетенції конкурент-

тоспроможного фахівця 

в умовах 

євроінтеграції», 

24.04.2019 

7 Камчатна 

Н.В. 

Василев-

ська А.В. 

Роль і вплив 

державних 

органів на 

безпеку 

дорожнього 

руху 

тези збірник матеріалів 

Молодіжної науково-

практичної конференції 

«Безпека на дорозі», 

07.05.2019р., м. Кривий 

Ріг», с.34-37 

3 Черемісова 

Т.В. 

Понома-

рьова А.В. 

Повноважен

ня 

Національної 

поліції 

України у 

сфері 

забезпечення 

безпеки 

дорожнього 

руху 

тези збірник матеріалів 

Молодіжної науково-

практичної конференції 

«Безпека на дорозі», 

07.05.2019р., м. Кривий 

Ріг», с.121-124 

3 Черемісов

а 

Т.В.  

 

Студентка спеціальності Дизайн (перукарське мистецтво та 

декоративна косметика) Олійник Г. взяла участь у роботі VII 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Система надання 

освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного 

закладу освіти», яка провела майстер-клас. 

Два викладачі коледжу (Дунець Н.В., Старанко Т.В.) взяли участь 

у роботі науково-практичного семінару «Новітні технології викладання 

у сфері індустрії краси», що відбувалась 9 грудня 2019 у м. Полтава. 

Організатор заходу - кафедра дизайну Інституту торгівлі, 

обслуговуючих технологій та туризму ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка».  



У Брянківському коледжі Луганського національного університету 

імені Тараса Шевченка в межах Днів науки відбувся відкритий захист 

курсової роботи з дисципліни «Економіка та організація діяльності». 

Метою проведення відкритого захисту стало встановлення рівня 

теоретичної підготовки студентів, їх придатність до подальшої 

практичної діяльності. Ця робота дозволила також активізувати наукову 

діяльність студентів - найважливішого фактора формування фахівців 

нового типу, залучити їх до участі у проєктній та інших формах наукової 

діяльності. 

 

 

ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Активізувалась діяльність органів студентського самоврядування 

коледжу -  Студентського парламенту. Так, у 2019 році відповідно до 

рішень Студентського парламенту були внесені зміни до Положення 

Студентського парламенту стосовно виборів членів Студентського 

парламенту, а також затвердження урегулювання виборчого процесу в 

Положенні про порядок проведення виборів студ.парламенту ВП 

«Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка». Голова спортивно-

масового сектору Шестаков К. вніс пропозицію щодо зборів 

Конференції у січні 2020 року. Артем'єв А. та Шестаков К. 

запропонували створити сторінки Студ.парламенту в соціальних 

мережах Instagram та Facebook, що допоможе інформувати студентів 

коледжу про рішення парламенту. Свиридова П., голова парламенту 

запропонувала долучитися до акції «Зроби новорічну іграшку - врятуй 

життя», підсумком якої стало проведення благодійного ярмарку 

напередодні Дня святого Миколая. Під час обговорення цього питання 

було прийнято рішення перерахувати зібрані кошти на благодійний 

рахунок Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України 

ОХМАТДИТ. 

На виконання Указу Президента України від 01.12.2016  «Про 

пріоритетні заходи  щодо сприяння зміцненню  національної єдності та 

консолідації  українського суспільства, підтримки ініціатив 

громадськості  у цій сфері» у 2019 році були проведена низка заходів: 

- Створення муралу на стіні біля блокпосту батальйону 

«Тернопіль»; 

- Проведення тренінгу з підвищення правової обізнаності та 

фокус-група з представниками вразливих категорій, зокрема 



внутрішньо переміщеними особами , в рамках проєкту 

«Відкритий суд - рівні можливості»; 

- Проведення інформаційно-просвітницької години «Героїв 

країна – моя Україна!»; 

- Привітання викладачів та студентів коледжу бійців батальйону 

«Тернопіль» з Днем захисника Вітчизни; 

- Участь колективу коледжу у першому обласному 

презентаційному форумі «Живи і працюй в Україні»; 

- Проведення інформаційно-просвітницької години «Дивосвіт 

Василя Скуратівського» до 80-річчя етнографа, журналіста, 

письменника; 

- Проведення виховного заходу на тему «Моє місце в сучасному 

просторі» за участі бійців батальйону «Тернопіль»; 

- Участь у написанні Всеукраїнського диктанту єдності; 

- Глядацька участь у перегляді музично-літературної композиції 

«Музична Франкіана» у межах проєкту «Змінимо країну 

разом», представлену студентами Дрогобицького музичного 

коледжу імені В.Барвінського та Сєверодонецького коледжу 

культури і мистецтва імені С.Прокоф'єва; 

- Зустріч з учасником АТО (ООС), присвячена Всеукраїнському 

Дню Гідності та Свободи; 

- Зустріч студентів з учасником АТО(ООС) І.Семенцем, 

присвячена Дню Збройних сил України; 

- виховна година «Моя Соборна Україна»; 

- студенти і викладачі взяли участь у флешмобі «Живий ланцюг 

Соборності»;  

- виховна година скорботи «Крути: і сум, і біль, і вічна слава»; 

- перегляд з подальшим обговоренням історичного фільму «Герої 

України: Крути. Перша Незалежність»; 

- година пам’яті «Небесна Сотня: герої не вмирають»; 

 

22 листопада, напередодні Дня пам'яті жертв голодомору, що 

відзначається в Україні щороку, студенти Брянківського коледжу ЛНУ 

імені Тараса Шевченка провели інформаційно-просвітницьку годину 

"Не дамо згасити свічу пам'яті!". 

В рамках проекту «Я маю право!» у 2017-2019 роках Міністерство 

юстиції України спільно з Центральною виборчою комісією розпочало 

всеукраїнську правопросвітницьку кампанію «Я маю право голосу», 

метою якої є підвищення рівня обізнаності виборців щодо виборчих 



прав, механізмів їх реалізації та захисту, інформування про порядок 

здійснення виборчих процедур. Відповідно до основних завдань 

кампанії у ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» було 

проведено низку заходів, а саме: 

 просвітницький семінар на тему «Зроби вибір - обери майбутнє!» 

за участю викладачів, студентів та співробітників коледжу, що 

були поінформовані про виборчі права та процедури до, під час та 

після голосування на виборах; 

 виховна година для студентів коледжу «Право вибору», метою 

якої стала активізація правосвідомості громадян, у тому числі тих, 

хто голосує вперше, щодо свідомої реалізації свого виборчого 

права; 

 круглий стіл «Я маю право» для студентів та співробітників 

коледжу, які є внутрішньо переміщеними особами та перебувають 

не за місцем виборчої адреси. 

З 25 листопада по 10 грудня щорічно в Україні проводиться 

Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». У рамках цієї акції в 

Брянківському коледжі ЛНУ імені Тараса Шевченка пройшла низка 

заходів, яка була спрямована на збільшення розуміння та підвищення 

обізнаності про всі форми насильства у студентів коледжу: години 

спілкування «Насильство над жінками», «Торгівля людьми ближче, ніж 

може здаватися»; виховні години: «Домашнє насилля», «Насильству 

немає виправдання»; зустріч зі співробітниками Управління патрульної 

поліції в Луганській області та проведення бесіди «Булінг у 

студентському середовищі»; випуск стіннівок «Студенти проти СНІДу». 

Також було проведено анонімне анкетування, де головними 

питаннями були: «Чи допускав хто-небудь по відношенню до тебе 

насилля?» та «Які прояви насилля ви зазнали по відношенню до себе?». 

Метою проведеної акції у Брянківському коледжі «16 днів проти 

насильства» є актуалізація гострих проблем різних форм насильства, 

привернення уваги студентської молоді до актуальних проблем 

подолання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого 

поводження з дітьми, гендерного насильства та забезпечення рівних 

прав жінок і чоловіків. 

З 9 по 13 грудня 2019 року в Україні проходив вже традиційний 

Всеукраїнський тиждень права, в якому активну участь взяли студенти 

ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка». З метою 

надання правової освіти студентам, формування у них правової 

свідомості та культури були проведені різноманітні заходи: 9 грудня - 



Всеукраїнський урок «Права людини». До цього уроку студенти 

підготували тематичні газети, у бібліотеці була підготовлена книжкова 

виставка літератури правового змісту; 10 грудня - інформаційно-

просвітницька година «Історія прав людини», метою якого було 

підвищення загального рівня знань з історії прав людини та дитини, а 

також формування загального рівня знань правової свідомості 

студентів.; 13 грудня - година спілкування для студентів І курсу 

«Соціальні і культурні права неповнолітніх. Конвенція про права 

дитини», де обговорювали зі студентами життєві ситуації, в яких було 

порушено права дитини, та наслідки, які настають за недотримання 

правил та законів. Тиждень права засвідчив небайдужість студентської 

молоді до питань правової обізнаності, формування правової свідомості і 

правомірної поведінки. 

Студенти та викладачі Брянківського коледжу упродовж кількох 

останніх років підтримують товариські стосунки з батальйоном 

«Тернопіль». Бійці неодноразово ставали учасниками різноманітних 

заходів, що проходять в нашому закладі. Коледжани також відвідують 

своїх друзів на місці їх дислокації. Напередодні Дня захисника Вітчизни 

у коледжі пройшла інформаційно-просвітницька година «Героїв країна – 

моя Україна!». Захід розпочався з привітання гостей - бійців батальйону 

«Тернопіль», яким студенти прикріпили символічний національний 

атрибут - знак подяки за мир і спокій. 

Одним з напрямків роботи студентського парламенту коледжу є 

волонтерська діяльність. Студенти і викладачі коледжу протягом 

березня – травня долучились до низки заходів, метою яких був збір 

коштів у рамках благодійної акції «Серце до серця». Акція «Серце до 

серця» стала традицією для всієї України. Кожного року обирається 

різна тематика по збору коштів: зір, слух, діабет, неонатальні та 

реанімаційні відділення. Цього року акція проходила під гаслом «Дитяче 

серденько, живи!». Міський етап акції зі збору коштів розпочався під час 

благодійного ярмарку на Масляну, де мешканці міста мали змогу 

придбати роботи, виготовлені власноруч студентами. Потім збір коштів 

проходив в стінах коледжу. 2 травня були підведені підсумки XIV 

щорічної Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» під гаслом 

«Дитяче серденько, ЖИВИ!». В заході взяли участь представник 

Всеукраїнського благодійного фонду «Від серця до серця» в Луганській 

області Є. Назаров, начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту 

Лисичанської міської ради Н. Нецвєт та молодь міста. 



Щороку до дня народження славетного українського поета 

Т.Г.Шевченка у межах Шевченківського тижня в коледжі проводиться 

низка заходів. У студентських групах відбулися виховні години, 

присвячені 205-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича. Теми 

годин спілкування були різноманітні: «Кобзар» - не просто книга, а 

енциклопедія життя»; «Не вмре повік твоє святе ім’я»; «Шевченкові 

слова добра й любові як слово батьківське в душі ми збережемо»; «Тарас 

Шевченко - художник», перегляд відеофільмів та презентацій 

«Сторінками життя Т.Г. Шевченка», диспут «Тарас Шевченко - виразник 

віковічних мрій і сподівань народу, символ української нації». Студенти 

спеціальності 071 Облік і оподаткування розповіли про велич, 

багатогранність і надзвичайну значущість постаті Тараса Шевченка в 

українській культурі, студенти спеціальності 051 Економіка розповіли 

про використання віршів поета в сучасних піснях, студенти 

спеціальності 022 Дизайн продемонстрували приклади художніх 

здібностей Шевченка та сучасні інтерпретації образу Кобзаря у 

вуличному мистецтві. Студенти спеціальностей 022 Дизайн (графічний 

дизайн і перукарське мистецтво та декоративна косметика) взяли участь 

у конкурсі ілюстрацій до творів Тараса Шевченка, який проводився ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» з нагоди 

205-ї річниці від дня народження митця. ІІІ місце між переможцями 

конкурсу поділили студенти Брянківського коледжу спеціальності 022 

Дизайн Д. Віщенко з ілюстрацією «Червоний місяць аж горить» та Г. 

Олійник з роботою «Попрощалось яснеє сонце». 

25 жовтня 2019 року студенти та викладачі Брянківського коледжу 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 

відзначили 80-тиріччя Василя Скуратівського, вірного сина й 

відданого патріота України, який до своєї загальновизнаної 

народознавчої величі додав талант письменника, журналіста, поета.Для 

багатьох студентів відоме ім'я Василя Тимофійовича як автора 

шкільного підручника «Берегиня». Більшість учасників заходу вперше 

познайомилась з цікавими фактами його творчого життя на 

інформаційно-просвітницькій годині «Дивосвіт Василя Скуратівського». 

Його вважають провідним народознавцем сучасності в Україні. Адже 

без перебільшення знамениті книги, написані ним, - «Берегиня», 

«Посвіт», «Русалії», «Кухоль меду» та інші - не просто стали 

етнографічною і народознавчою класикою, вони допомогли українцям 

усвідомити й відчути спадковість з багатьма поколіннями пращурів, 



пізнати і приміряти до себе глибинні пласти багатовікових і невмирущих 

традицій. 

У жовтні, напередодні свята Дня художника у коледжі відбулося 

відкриття виставки художніх робіт студентів спеціальності «Дизайн» 

під керівництвом викладача Старанко Т.В. Участь у виставці дає 

можливість презентувати студентам спеціальності 022 Дизайн свої 

роботи, розповісти про творчі здобутки. На виставці представлені 

роботи в графічних техніках і живопис.  

Екологічне виховання є невід’ємною часткою освітнього 

процесу. Так, 8 квітня у Брянківському коледжі ЛНУ імені Тараса 

Шевченка стартувала акція «Чисте довкілля—2019». Вже стало доброю 

традицією в рамках цієї акції щороку, на початку весни, проводити 

місячник благоустрою. Студенти та працівники коледжу з неабияким 

ентузіазмом і відповідальністю взялися за справу та прибрали 

закріплену територію за Брянківським коледжем. 

Напередодні річниці страшної Чорнобильської катастрофи в 

історії людства, яка сталася 26 квітня 1986 року, у Брянківському 

коледжі ЛНУ імені Тараса Шевченка пройшла виховна година до дня 

пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф «Гудуть дзвони 

Чорнобиля». 

Щороку 28 квітня в Україні відзначається Всесвітній день 

охорони праці, який у 2019 році проводиться під гаслом «Безпечне та 

здорове майбутнє праці» в період з квітня по червень. На виконання 

запланованих заходів 26 квітня в Брянківському коледжі ЛНУ імені 

Тараса Шевченка пройшов відкритий урок «28 квітня - Всесвітній день 

охорони праці», упродовж травня студенти груп 31-ДГ та 31-МП 

продемонстрували презентації та відеоролики на тему «Безпечне та 

здорове майбутнє», студенти груп 21-ДГ та 21-МП взяли участь у 

конкурсі тематичних листівок, буклетів, брошур. 20 травня з нагоди 

відзначення 100-річчя Всесвітнього дня охорони праці студенти групи 

31-ДГ взяли участь у проведенні семінару "Безпечне та здорове 

майбутнє праці" на базі Лисичанського педагогічного коледжу. 

21 вересня 2019року студенти Відокремленого підрозділу 

«Брянківського коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка» вдруге стали 

учасниками Всеукраїнського марафону в м. Краматорську. Усі учасники 

показали чудові уміння з бігу на 5 км і отримали медалі. 

На підтримку і вшанування  народних традицій кожного року 

найулюбленішим є свято зустрічі весни - Масляної в коледжі. Наші 

студенти доклали багато зусиль, щоб створити атмосферу веселого та 



ситного свята: приготували для продажу різноманітні смаколики і 

млинці,традиційно спалили опудало Масляної, покричали від душі з 

проханням про швидкий прихід весни. Кошти, отримані від благодійних 

продажів, підуть на купівлю обладнання для дитячих лікарень. Під час 

святкування Масляної відбувся благодійний ярмарок - міський етап 14 

Всеукраїнської Благодійної акції «Серце до серця», в якому взяли участь 

студенти коледжу. Відвідувачів зацікавили поробки, зроблені 

студентами, а саме: прикраси для волосся, ляльки-мотанки,картини та 

інші вироби. 

 Традиція українського писанкарства – це давнє і вічно молоде 

мистецтво, яке вражає своєю художньою довершеністю, багатством 

сюжетних композицій, неповторністю кольорових гам. Невеличка за 

розміром, але глибока за змістом, українська писанка несе прадавні 

символи світорозуміння, поєднує минуле і сучасне. 24 квітня в коледжі 

відбулося відкриття виставки писанок. На виставці було представлено 

30 прикладів писанок, характерних для різних регіонів України. Автор 

виставки - викладач Старанко Т.В., ознайомила присутніх з традиціями 

створення писанки, особливостями орнаментики та колірного 

оформлення писанок у різних регіонах. 

2019 року День вишиванки припадає на 16 травня, і хоча свято не 

передбачає обов’язкових заходів, окрім одягання вишиванки, все ж цей 

день в коледжі був дуже насиченим. А почався він з патріотичного 

флешмобу «Одягнімо вишиванки, друже, як одвічний предків талісман», 

який має глибокий смисл у вираженні своєї національної та 

громадянської позиції, культурної освіченості та духовної свідомості. 

Неодмінною частиною стали виховні години «Вишиванка – твій 

генетичний код», де викладачі коледжу розповіли про унікальне явище 

духовно–матеріальної культури нашого народу – українську народну 

вишивку. Основною метою виховних годин стало розширення уявлення 

про українську вишивку та народний костюм, прищеплення любові до 

українського національного одягу, шанобливого ставлення до 

національних традицій. Закінчився День вишиванки майстер–класом із 

вишивки, який провела викладач спеціальних дисциплін Старанко Т.В.. 

Також колектив Брянківського коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка 

прийняв запрошення Живага А.В., директора ЗОШ № 4 м. Лисичанська, 

взяти участь у розписі стін школи мотивами орнаментів Луганщини. 

Студентами другого - третього курсів спеціальності «Дизайн» під 

керівництвом викладача спеціальних дисциплін Віщенко О.В. було 

розмальовано близько 20 метрів стін шкільної їдальні. При розписі були 



застосовані кольори традиційної для нашого регіону вишиванки. 

Провідним мотивом усіх проведених заходів цього дня стала думка 

щодо збереження українських цінностей та їх популяризація серед 

молоді. 

У 2019 році Україна відзначає 75-ту річницю вигнання нацистів 

зі своєї території. У Брянківському коледжі з метою вшанування пам’яті 

жертв війни, загиблих воїнів було проведену низку заходів у ракурсі 

подій минувшини й сьогодення щодо реальних людських та 

матеріальних втрат України в результаті Другої світової війни, внеску 

України в перемогу антигітлерівської коаліції над нацистською 

Німеччиною. Провідною думкою виховних годин, уроків-реквіємів 

«Мужність і відвага крізь покоління», «Про минуле серце пам'ять 

зберігає», «Кривава ціна миру в Європі 45-го та сьогодні» стало 

усвідомлення кожною особистістю своєї належності до українського 

народу, сприймання війни як складного суспільно-політичного процесу 

протистояння між країнами та народами або поглядами, але завжди – як 

лиха, руйнівного процесу, що дорого коштує кожному громадянинові, 

знищує економіку і культуру держав та долю звичайних людей. 

8 травня, напередодні Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні, колектив Брянківського коледжу 

ЛНУ імені Тараса Шевченка взяв участь в історико-інформаційному 

екскурсі «Пам'ять і примирення – шлях до єдності» Лисичанського 

педагогічного коледжу, а також долучився до флешмобу «Маки пам’яті 

як символ примирення». 

З метою виховання корпоративної культури у коледжан як 

частини університетської спільноти студенти, співробітники та 

викладачі Брянківського коледжу беруть найактивнішу участь у житті 

ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка».  

1 березня щороку університет відзначає день свого заснування. 

Програму святкових заходів у 2019 р. розпочали урочистим відкриттям 

загальноуніверситетських виставок, у яких взяли участь студенти 

Відокремленого підрозділу «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса 

Шевченка». Здивували усіх присутніх дівчата з Народного 

студентського театру мод своїми вишуканими сукнями та вечірньо-

фантазійними зачісками, що і стало яскравим виступом для гостей 

університету. На засіданні Вченої ради університету були вручені 

почесні нагороди і присвоєні почесні звання викладачам та 

співробітникам за сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток 

національної освіти. Звання «Почесний працівник Луганського 



національного університету імені Тараса Шевченка» отримав директор 

коледжу М. С. Сапіжак. У програмі урочистостей яскравою подією став 

святковий концерт, під час якого студенти й викладачі вітали одне 

одного зі святом. Логічним фіналом святкових заходів з нагоди 98-ї 

річниці з дня заснування університету став концерт випускника ЛНУ 

імені Тараса Шевченка, переможця проекту «X-фактор» Дмитра Бабака. 

Особлива увага в коледжі приділяється прищепленню студентам 

прагнення до набуття професійно значущих знань, інтересу до обраної 

спеціальності. Систематична та цілеспрямована освітня робота всього 

педагогічного колективу дозволяє відкрити перед студентами 

престижність майбутньої професії та перспективи самореалізації в ній. 

Жіноча краса надихнула студентів 2-4 курсів спеціальності Дизайн 

на створення виставки живопису і графіки до Міжнародного жіночого 

дня 8 березня. Студенти 3 курсу підготували серію робіт в стилі поп-

арту. Д. Червяк, К. Несмашна, О. Маліков обрали для втілення своїх ідей 

досить складну техніку – пастель. 

4 квітня у Лисичанському міському краєзнавчому музеї відбулось 

відкриття персональної виставки відомого українського художника, 

члена Національної спілки художників України, Б.Костянікова. 

Студенти спеціальності «Дизайн» відвідали відкриття виставки, яке 

пройшло урочисто і в теплій дружній обстановці. 

16 травня в Лисичанському краєзнавчому музеї відбулось 

урочисте відкриття виставки «Військово-польовий арт», у якій взяли 

активну участь студенти та викладачі Брянківського коледжу ЛНУ імені 

Тараса Шевченка. Загалом у виставці взяли участь близько двохсот 

майстрів народного декоративно-ужиткового мистецтва з різних 

областей України, зокрема колектив Брянківського коледжу. Народний 

студентський театр моди представив свою колекцію одягу «Мілітарі» із 

аксесуарами з тубусів РПГ (ручного протитанкового гранатомету), а 

викладач художніх дисциплін Старанко Т.В. надала розписані нею 

військові артефакти, які передали бійці батальйону «Тернопіль». 

З 27 травня по 1 червня 2019 року у Київському національному 

університеті технологій та дизайну відбувалась головна подія 

студентського світу моди – ХІХ Міжнародний конкурс молодих 

дизайнерів «Печерські каштани». Учасником цьогорічного фешн-івенту 

став Народний студентський театр моди Брянківського коледжу 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Представлена колекція одягу «Надія на зміни» пройшла відбірковий тур 

та стала напівфіналістом у номінаціях Pret-a-Porter, Special. Учасниками 



конкурсу були молоді дизайнери не тільки навчальних закладів, а й з 

різних дизайнерських шкіл Грузії, Молдови, Італії, Білорусі, Франції та 

інших, які демонстрували традиційні та сучасні напрями моди у своїх 

неординарних рішеннях. Всього було представлено більш двохсот 

п’ятдесяти колекцій одягу, взуття, аксесуарів та текстилю. У роботах 

дизайнерів-початківців журі Міжнародного конкурсу оцінювало 

композиційно-художню виразність, новизну, оригінальність ідеї колекції 

та її цілісність. Колекцію костюмів виконала студентка третього курсу 

коледжу Тулба А. під керівництвом майстра виробничого навчання 

спеціальності Дизайн (одягу) Кучерук О. П.. Для створення цілісного 

образу Аліна розробила ескізи різних аксесуарів: головних уборів, 

взуття і сумок, виконаних з тубусів РПГ (ручного протитанкового 

гранатомету). Цей задум вона здійснила за допомогою студентки тієї ж 

групи Медвідь К.. На подіумі конкурсу колекцію у стилі «Мілітарі» 

представили провідні моделі театру моди, студенти коледжу: Раєвська 

В., Олійник Г., Свиридова П., Прокудіна М., Василевська А.. Отриманий 

диплом учасника Міжнародного конкурсу свідчить про набуті 

компетенції і цінний досвід участі у конкурсі студентів коледжу 

спеціальності 022 Дизайн. 

Протягом квітня-травня цього року Брянківським коледжем 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 

проводився Всеукраїнський конкурс живопису і графіки «КРОК У 

МАЙБУТНЄ». Мета конкурсу – сприяння естетичному вихованню дітей 

та молоді, залучення дітей до творчої діяльності, виявлення та підтримка 

талановитих особистостей. На розгляд журі було надіслано 378 робіт з 

різних міст України. У Всеукраїнському конкурсі живопису і графіки 

взяла участь учнівська молодь загальноосвітніх навчальних закладів, 

ліцеїв, гімназій, позашкільних навчальних закладів, творчих студій. 

 

 

 

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Усі фінансові надходження створюють єдиний фонд фінансування. 

Фінансово-господарська діяльність коледжу здійснюється в межах 

єдиного кошторису і штатного розпису, затвердженого Міністерством 

освіти і науки України. 

 

 



 

Показники Усього, грн. 

2019 р. 2018 р. 

Придбання комп’ютерної техніки, 

господарчих матеріалів, 

інвентарю, канцелярських товарів 

(за рахунок спецфонду-доручення) 

1337 927 

Надходження спецфонду 20530 6110 

Видатки по спецфонду  16238,92 3258,06 

Залишок спецфонду 7317,79 3026,71 

 

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ, ВИКЛАДАЧІВ, 

СПІВРОБІТНИКІВ 

Показники Усього, грн. 

2019 р. 2018 р. 

Непільгова категорія студентів 

Стипендія 615641,43 663587 

Матеріальна допомога 0 0 

РАЗОМ 615641,43 663587 

 

 

Пільгова категорія студентів 

Студенти-сироти та під опікою: 

Стипендія 77144,67 112879,5 

Матеріальна допомога 408 544 

Харчування 30623,4 44459 

Одяг 1661,75 1369,5 

Література 14160 21240 

Допомога при працевлаштуванні 12612 0 

РАЗОМ 136609,82 180491,35 

Студенти інших пільгових категорій: 

Стипендія малозабезпеченим 17723,18 9612 

Стипендія студентам-інвалідам 18319,76 22606 

Стипендія студентам із дітьми 0 0 

Стипендія  постраждалих від 

аварії на ЧАЕС 

5964,78 9612 

Стипендія студентам, чиї батьки-

шахтарі 

21449,89 24564 



Стипендія студентам, чиї батьки-

учасники АТО 

0 0 

Стипендія студентам, 

зареєстрованим як внутрішньо 

переміщені особи 

37362,2 

 
27946 

РАЗОМ 100819,81 94340 

Викладачі 

Грошова винагорода за сумлінну 

працю 
49703 0 

Премія 0 25770,53 

Матеріальна допомога 0 0 

Оздоровлення 52622 41075,4 

РАЗОМ 102325 86481,24 

Співробітники 

Премія 6243 16000 

Матеріальна допомога 0 0 

Оздоровлення 0 0 

РАЗОМ 6243 16000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                  Михайло Сапіжак 

 


