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Нормативно-правове забезпечення діяльності коледжу 

 

У 2020 році Відокремлений підрозділ «Брянківський коледж 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» освітню 

діяльність провадив на підставі ліцензій Міністерства освіти і науки України з 

метою підготовки здобувачів вищої освіти на освітньому рівні  молодшого 

спеціаліста (Відомості про здійснення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти) відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

05.07.2019 №941-Л «Про переоформлення ліцензій». 

З вересня 2020 року навчальний заклад здійснює підготовку фахового 

молодшого бакалавра (Відомості про здійснення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти, наказ Міністерства освіти і науки України від 10.10.2019 №969-

Л) за спеціальностями: 

022 Дизайн за спеціалізаціями (дизайн графічний, дизайн одягу, 

перукарське мистецтво та декоративна косметика), 

051 Економіка, 

071 Облік і оподаткування. 

 

 

Формування контингенту 

 

Формування контингенту студентів у 2020 відбулося за рахунок 

вступників Лисичанська, селищ і міст Луганської області та інших регіонів 

України (табл.1). 
 

Таблиця 1 

Здобувачі вищої та фахової перед вищої освіти по групах 2020-2021 навч.р. 

станом на 01.09.2020 

Група  Кількісні 

показники 

здобувачів 

освіти у 

коледжі 

Кількість 

переміщен

их осіб 

Кількість осіб з територій 

Донецької та Луганської 

областей 

Гендерна 

статистика 

дівчат хлопців 

підконтроль-

них 

непідконт-

рольних 

1 2 3 4 5 6 7 

Здобувачі вищої освіти 

21-ДЕП 10 1 9 1 5 5 

31-ЕП 6 1 3 2 3 3 

31-ДГ 9 0 6 3 6 3 

31-МП 4 0 4 0 4 0 

201-БО 3 0 1 2 2 1 

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
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


41-МП 25 1 10 4 25 0 

41-ДГ 10 0 9 1 9 1 

Здобувачі фахової передвищої освіти 

11-ДЕП 13 0 13 0 11 2 

101-БО 9 0 8 0 6 3 

21-ДЕП 15 0 11 3 11 4 

31-ДГ 8 0 0 0 4 4 

31-МП 11 0 0 0 11 0 

Всього 

денне 

123 

(100%) 

3  

(2,4%) 

74  

(60,2%) 

16 

(13,0%) 

97  

(78,9%) 

26 

(21,1%) 

Здобувачі вищої освіти 

301-ДГз 1 0 1 0 1 0 

301-МПз 10 0 2 0 10 0 

Здобувачі фахової передвищої освіти 

101-МПз 2 0 2 0 2 0 

101-БОз 2 0 0 0 2 0 

201-МПз 5 0 1 0 5 0 

201-ДОз 6 0 0 0 6 0 

Всього 

заочне 

26 0 6 0 26 0 

Разом 149 3 80 16 123 26 

 

 

 

Географічно-адміністративне походження студентів коледжу 

по областях на 01.09.2020 
  

Луганська                      -   91 осіб (61,1%) 

Вінницька                      -   2 особи (1,34%) 

Волинська                      -   1 особа (0,67%) 

Донецька                        -   3 особи (2,01%) 

Дніпропетровська          -   47 осіб (31,53%) 

Житомирська                  -   1 особа (0,67%) 

Кіровоградська            -   1 особа (0,67%) 

Київська                           -    2 особи (1,34%) 

Тернопільська                -    1 особа (0,67%) 
 

Разом                                 –  149 осіб. 

 

  



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 

2020 123 26 56 14 50 13 

 

 

 

Результати вступної кампанії 2020 року. 

Профорієнтаційна робота 

 

Для проведення профорієнтаційної роботи та якісного набору 

абітурієнтів була створена приймальна комісія (наказ № 58 від 25.10.2019), 

яка працювала на підставі Умов прийому на навчання до закладів фахової 

передвищої освіти в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 30 жовтня 2019 р. №1250 та зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України 17 січня 2020 р. за № 49/34332, Правил прийому на навчання 

до ВП «Брянківський коледж Луганського національного університету імені 

Тараса Шевченка» у 2020 році. На засіданні приймальної комісії був 

затверджений план роботи та визначені обов’язки відповідальних осіб, що 

залучаються до проведення роботи зі вступу до коледжу. 

Задля поширення інформації про навчальний заклад та залучення 

абітурієнтів приймальною комісією проводилась профорієнтаційна робота, 

першочерговим завданням якої було інформування випускників шкіл про 

коледж та спеціальності, за якими проводиться підготовка фахівців. 

Профорієнтаційна робота проводилась системно протягом всього навчального 

року. 

Приймальною комісією коледжу був розроблений графік проведення 

профорієнтаційної роботи, закріпленні викладачі циклових комісій за 

загальноосвітніми школами, ВПУ регіону. Профорієнтаційна робота 

проведена в школах м. Лисичанськ та Гірське, школах Сєверодонецька, 

Рубіжного. Виїзди з профорієнтаційною роботою до закріплених закладів 

проводилися викладачами коледжу за графіком.  



Для якісного висвітлення інформації про навчальний заклад 

приймальною комісією розроблено макети і виготовлено продукцію 

рекламно-профорієнтаційного характеру: плакати, листівки, оголошення. 

Ураховуючи сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій, 

уподобання молоді щодо інтернет-джерел інформаційного забезпечення, а 

також карантинні заходи з профілактики поширення коронавірусної інфекції, 

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.  

У розділі «Абітурієнту» було розміщено наступну інформацією:  

Правила прийому, Положення про приймальну  комісію, програми  вступних 

випробувань, умови роботи приймальної комісії, графік роботи, перелік 

спеціальностей, програми вступних випробувань та іншу інформацію,  яка  

максимально описує  вступну кампанію до коледжу. А під час самої вступної 

кампанії на сайті розміщувалась і постійно оновлювалась  інформація  про  

вступ: рейтингові списки абітурієнтів, списки рекомендованих до зарахування 

та зарахованих на навчання, графік проведення вступних іспитів і творчих 

конкурсів. 

Важливим фактором, який безпосередньо впливає на якість 

профорієнтаційної роботи, є формування позитивного іміджу навчального 

закладу. З цією метою на офіційному сайті коледжу та в соціальних мережах 

розміщується інформація щодо досягнень студентів та викладачів, актуальні 

новини коледжу. 

Для проведення вступних випробувань і творчих конкурсів голови  

предметних екзаменаційних комісій, фахових атестаційних комісій 

підготували програми вступних, фахових іспитів та творчих конкурсів, 

екзаменаційні завдання, критерії оцінки знань вступників. 

Ліцензійний обсяг прийому студентів на денну форму навчання за ОКР 

Молодший спеціаліст складає 542 особи, на заочну форму навчання – 350 

осіб. Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців був встановлений 

Міністерством освіти і науки на рівні  49 осіб на денну форму навчання, 5 – на 

заочну. 

У поточному році від абітурієнтів надійшло 184 заяви, що на 70 заяв 

більше від  2019 року. Динаміку кількості поданих заяв до коледжу за останні 

п’ять  років видно на графіку 1.   

 

  



Графік 1 

Кількість поданих заяв до ВП «Брянківський коледж  ЛНУ імені Тараса 

Шевченка» у 2016-2020 роках 
 

 

 

Найбільша кількість заяв надійшла від абітурієнтів (графік 2), які 

бажали навчатись за спеціальностями 022 Дизайн (перукарське мистецтво та 

декоративна косметика) та 022 Дизайн (графічний дизайн): 67 та 56 заяви 

відповідно. 

Графік 2 

Кількість поданих заяв до ВП «Брянківський коледж  Луганського  

національного університету імені Тараса Шевченка» у 2020 р. 
 

 

 

Якщо проаналізувати дані щодо кількості поданих заяв абітурієнтами за 

останні п’ять років варто зазначити збільшення кількості поданих заяв в 

порівнянні з 2019 роком  (графік 3). 
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Графік 3 

Кількість поданих заяв абітурієнтами за останні п’ять років 
 

 
 

Зарахування до складу студентів проведено на засіданнях приймальної  

комісії. На перший курс денної форми навчання зараховано 49 осіб за 

державним замовленням та 7 осіб за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

На перший курс заочної форми навчання було зараховано 5 осіб за 

рахунок державного бюджету, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 10 

осіб. 

Загалом до коледжу зараховано 71 особу. 

Таблиця 1 

Результати прийому на денну та заочну форми навчання у 2020 році 

Спеціальність 

Результати прийому 

Зараховано осіб Зараховано на 

денну форму  
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заочну форму  
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022 Дизайн 

(на основі базової загальної 

середньої освіти) 
13 11 2 13 11 2 0 0 0 

051 Економіка. Економіка 

підприємства 

(на основі базової загальної 

середньої освіти) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

022 Дизайн 

(на основі повної загальної 
12 10 2 10 10 0 2 0 2 

2020 2019 2018 2017 2016 

Дизайн  72 18 88 19 31 

Диизайн (перукарське 
мистецтво та декоративна 

косметика) 
67 63 77 22 39 

Економіка 21 15 23 24 28 

Облік та оподаткування 24 18 22 13 8 
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середньої освіти) 
051 Економіка. Економіка 

підприємства 

(на основі повної загальної 

середньої освіти) 

5 5 0 5 5 0 0 0 0 

071 Облік і оподаткування. 

Бухгалтерський облік 

(на основі повної загальної 

середньої освіти) 

11 9 2 9 9 0 2 0 2 

022 Дизайн 

(на основі ОКР кваліфікований 

робітник) 
30 19 11 19 14 5 11 5 6 

 

Кількість студентів, зарахованих у 2020 р. на навчання за 

спеціальностями 022 Дизайн (графічний та одягу) та 071 Облік і 

оподаткування збільшилась у порівнянні з минулим роком, за спеціальністю 

051 Економіка та 022 Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна 

косметика) показники зменшились (графік 4). 
 

Графік 4 

Аналіз кількості студентів, зарахованих у 2016-2020 рр. 
 

 

Враховуючи наведені дані, слід зауважити, що 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). 
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Дизайн 27 9 12 16 28 
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Методична робота 

 

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив ВП «Брянківський 

коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» працював над методичною проблемою 

«Методичне забезпечення освітньої діяльності на засадах 

студентоорієнтованого навчання». З 2020-2021 навчального року вектор 

навчально-методичної роботи був дещо змінений відповідно до нових потреб 

освітньої діяльності. Педагогічний колектив взяв за методичну проблему 

року  «Удосконалення інформаційно-цифрової компетентності учасників 

освітнього процесу в умовах змішаного навчання». Після запровадження 

карантину освітній процес відбувався дистанційно на платформі MOODLE, а 

також за допомогою GOOGLE Meet, ZOOM. 

Основні завдання та напрямки роботи над проблемою: здійснення 

освітньої діяльності з підготовки молодших спеціалістів, а також з 2020 року – 

фахових 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 фахової передвищої освіти з відповідними 

професійними стандартами та стандартами вищої освіти  в межах 

Національної рамки кваліфікацій. 

Усі навчальні заняття та виховні заходи, проведені педагогами, були 

дуже різноманітні як за формами, так і за змістом. Упродовж 2020 року 

педагоги коледжу провели чимало заходів, а саме: 

– 01.03.2020 – виступ Народного студентського народного театру моди в 

день заснування ЛНУ імені Тараса Шевченка під час святкових заходів, 

Шубіна Г.О., Дунець Н.В., Віщенко О.В.; 

 – 10.03.2020 – виставка творчих робіт студентів спеціальності 022 

Дизайн, присвячених мистецькому світу видатного українця «Світ поезії 

Т.Шевченка» (до 206-ї річниці від дня народження поета), Віщенко О.В., 

Радіонова Є.В.; 



– 11.03.2020 – виставка живопису і графіки студентів Брянківського 

коледжу «Простір мистецтва»  (творчий звіт за навчальний рік студентів 

коледжу) у Лисичанському міському краєзнавчому музеї, Старанко Т.В.; 

– 16.03.2020 – онлайн-виховна година "Висока жінка, горда, наче бунт" 

до 90-річчя Ліни Костенко, Радіонова Є.В.; 

– 24.04.2020 – онлайн-захист курсових робіт з дисципліни «Економіка та 

організація діяльності» (спеціальності 022 Дизайн), Кореняк Н.В., Камчатна 

Н.В.; 

– 28.04.2020 – онлайн-лекторій до Всесвітнього дня охорони праці на 

теми: «Безпека і здоров’я на роботі», «Зупинимо пандемію», Камчатна Н.В., 

Черемісова Т.В.; 

– 30.04.2020 – онлайн-круглий стіл  «Професійні компетентності 

конкурентоспроможного фахівця» на базі ВП «Брянківський коледж ЛНУ 

імені Тараса Шевченка», Кореняк Н.В.; 

– 04.05.2020 – онлайн-перегляд фільмів "Чужа молитва" та "Хайтарма" з 

подальшим обговоренням (для вшанування пам'яті жертв геноциду 

кримськотатарського народу), Радіонова Є.В.; 

– 25.05.2020-30.05.2020 – дистанційний конкурс зі стилю та візажу «Total 

look та креативний макіяж», Віщенко О.В. та ін. 

 

 

Кадрове забезпечення освітнього процесу 

 

У 2020 р. освітній процес забезпечували 26 викладачів, з них 13 

викладачів – постійній основі (7 мають вищу кваліфікаційну категорію, 1 – 

першу, 3 – другу, 1 – спеціаліст, 1 – майстер виробничого навчання),  13 – за 

сумісництвом (3 мають вищу кваліфікаційну категорію, 5 – першу, 3 – другу, 

2 – спеціаліста). Вчене, педагогічні звання та нагрудний знак мають:  

 з тих, що працюють на постійній основі: кандидат педагогічних наук 

– 1 викладач, педагогічне звання «викладач-методист» – 1, «старший 

викладач» – 4, заслужений працівник культури України – 1, відмінник освіти – 

1; 

 з тих, що працюють за сумісництвом: кандидати наук – 2 викладачі, 

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

Система роботи Брянківського коледжу будується таким чином, щоб 

створити належні умови для підвищення професійної майстерності 

кожного педагогічного працівника. 

Атестація педагогічних працівників є однією з форм науково-

методичної роботи. Проводиться атестація педагогічних працівників коледжу 



відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників,  

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 № 930 

і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 

1255/18550. 

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, 

гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, 

об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності. 

Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є 

обов’язковою. Чергова здійснюється один раз на 5 років. 

З метою проведення належної атестації педагогічних працівників ВП 

«Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка» у 2019-2020 навчальному році відповідно до пп.2.1.-2.2 

Положення про атестацію педагогічних працівників була створена атестаційна 

комісія І рівня (наказ від 09.09.2019 №46/1). До складу комісії увійшли: 

директор коледжу Сапіжак М.С. – голова атестаційної комісії, заступник 

директора з навчальної роботи Камчатна Н.В. – заступник голови атестаційної 

комісії, члени атестаційної комісії: соціальний педагог Шубіна Г.О., голова 

циклової комісії Віщенко О.В., завідувач навчально-методичного кабінету 

Кореняк Н.В., методист Радіонова Є.В., секретар – завідувач технологічного 

відділення Левшіна Г.Д. 

Упродовж 2019-2020 навчального року атестаційна комісія провела три 

засіданні, на яких розглядались такі питання: затвердження плану роботи 

атестаційної комісії, розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії, 

затвердження перспективного плану атестації та курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників на 2019-2020 навч. рік; розгляд заяв 

педагогічних працівників та подання директора коледжу про чергову 

атестацію працівників, затвердження списку педагогічних працівників, які 

атестуватимуться у 2019-2020 навчальному році, організація підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, атестація педагогічних працівників на 

відповідність займаним посадам та раніше присвоєним кваліфікаційним 

категоріям, атестація керівних кадрів на відповідність займаним посадам. 

Були атестовані три викладачі, з яких: один (Сапіжак М.С.) за 

результатами визнаний таким, що відповідає раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії" і педагогічному званню 

"викладач-методист"; двоє (Камчатна Н.В., Радіонова Є.В.) за результатами 

атестації визнані такими, що відповідають раніше присвоєним кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» і педагогічному званню "старший 

викладач"; одному (Семенюк О.Ю.) присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст другої категорії». Керівні кадри коледжу (директор та його 



заступник) також успішно пройшли атестацію на відповідність займаним 

посадам. 

За результатами атестації були видані відповідні накази: атестаційної 

комісії коледжу (накази №7 від 02.04.2020, №5-КП/ОС 15.04.2020), 

атестаційної комісії ІІІ рівня Департаменту освіти і науки Луганської обласної 

державної адміністрації (наказ від 14.04.2020 № 70-к). 

Результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Згідно з новим Порядком підвищення кваліфікації, викладачі уже 

скористались різними пропозиціями освітніх порталів для удосконалення 

власної педагогічної майстерності упродовж 2020 р.: 

 Камчатна Н.В. закінчила навчання на дистанційних вебінарах за 

такими темами: 

- Вихід з карантину: як вивести працівників на робочі місця (Цифрове 

видавництво МСFR, 1 год,  15.05.2020); 

- Самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу загальної 

середньої освіти (Цифрове видавництво МСFR, 1 год,  07.05.2020); 

- Як інтегрувати курс "Мистецтво" не на словах, а на дії (Всеосвіта, 2 год., 

19.05.2020); 

- Онлайн-тестування як форма контролю та підвищення якості знань 

(Всеосвіта, 2 год., 03.05.2020); 

- Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників. 

Можливості платформи "Всеосвіта" для дистанційного навчання (Всеосвіта, 2 

год., 04.05.2020); 

- Дистанційне навчання: інструменти для отримання миттєвого зв'язку 

(Всеосвіта, 2 год., 13.05.2020); 

 Кореняк Н.В. закінчила навчання на дистанційних курсах і вебінарах за 

такими темами: 

- Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального 

процесу в дистанційній формі (Сумський державний університет, 30 год., з 

25.05.2020.по 04.06.2020); 

- Особистий професійний блог вчителя: дизайн, контент, просування (На урок, 

2 год., 05.05.2020); 

 Левшіна Г.Д. закінчила навчання на дистанційних курсах і вебінарах за 

такими темами: 

- Особистий професійний блог вчителя: дизайн, контент, просування (На урок, 

2 год., 05.05.2020); 

- Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального 

процесу в дистанційній формі (Сумський державний університет, 30 год., з 

25.05.2020.по 04.06.2020); 



 Радіонова Є.В. закінчила навчання на дистанційних курсах і вебінарах 

за такими програмами: 

- «Розвиток цифрового інтелекту учителя: путівник по цифрових інструментах 

в ефективній організації і проведенні освітнього процесу» (Всеосвіта, 36 год.,  

у процесі закінчення в 2020); 

 Старанко Т.В. закінчила навчання на дистанційних курсах і вебінарах 

за такими темами: 

- Як інтегрувати курс "Мистецтво" не на словах, а на дії (Всеосвіта, 2 год., 

19.05.2020); 

- Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального 

процесу в дистанційній формі (Сумський державний університет, 30 год., з 

25.05.2020.по 04.06.2020); 

- онлайн-курс "Ефективні презентації" (автор - Д.Новаківська, платформа 

Спільноти для навчання та викладання "Вище" GoHigher.org); 

 Сапіжак М.С. закінчив навчання на дистанційних курсах за такою 

темою: 

- Організація інклюзивного середовища в закладі освіти (Всеосвіта, 30 год.,  у 

процесі закінчення в 2020). 

 Шубіна Г.О. закінчила навчання на дистанційних курсах за програмою: 

- Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального 

процесу в дистанційній формі (Сумський державний університет, 30 год., з 

09.12.2020 по 16.12.2020); 

 

 

 

Система забезпечення якості освіти 

 

З метою встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів 

до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння кваліфікації за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та відповідно до 

Положення «Про державну підсумкову атестацію», у 2020 р. була 

організована робота державних екзаменаційних і кваліфікаційних комісій із 

проведення державних кваліфікаційних екзаменів та захисту дипломних робіт 

студентів.  

В умовах карантину 2020 року пpoведення дepжaвнoї aтестaції 

випускників  спеціальностей 022 Дизайн (графічний та одягу), 051 Економіка 

та 071 Облік і оподаткування ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса 

Шевченка» організовано згідно з Порядком, який був складений відповідно до 

Рекомендацій щодо організації поточного, семестрового контролю та 



оцінювання результатів навчання студентів із застосуванням дистанційних 

технологій (лист МОНУ №1/9-249 від 14.05.2020), обговорений на засіданнях 

циклових комісій і затверджений педагогічною радою коледжу від 19 червня 

2020 року, протокол №6. 

  

Результати Державних атестацій 

У 2019-2020 навч.р. Державній атестації  підлягали 63 студенти  

коледжу, з них: 50 студентів денної форми здобуття освіти та 13 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. 

 

                                                                                    Таблиця 1 

Підсумки державної атестації 2020 року 

№ 

з/

п 

Спеціаль-
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о
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Склали державні екзамени 

О
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о
ю

 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 

 022 

Дизайн 

(графічний, 

одягу) 

Захист 

дипломно

го проєкту 

11 - 4 36,4 5 45,4 2 18,2 - 2 

2 

 022 Дизайн 

(перукарське 

мистецтво та 

декоративна 

косметика) 

Захист 

дипломно

го проєкту 

15 - 5 33 6 40 4 27 - - 

3 051 Економіка Усна 18 - 2 11 9 50 7 39 - - 

4 
071 Облік і 

оподаткування 

Усна 6 - - - 6 100 - - - - 

ВСЬОГО  

з денної форми 

здобуття освіти: 

 
50 - 11 22 26 52 13 26 - 2 

1 

071 Облік і 

оподаткування 

Усна 5 - - - 5 100 - - - - 

2 

022 Дизайн 

(графічний, 

одягу) 

Захист 

дипломно

го проєкту 

2 - 1 50 1 50 - - - - 

  



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

3 

022 Дизайн 

(перукарське 

мистецтво та 

декоративна 

косметика) 

Захист 

дипломно

го проєкту 

6 - - - 4 67 2 33 - - 

ВСЬОГО  

з заочної форми 

здобуття освіти: 

 13 - 1 7,7 10 77 2 15,3 - - 

ВСЬОГО з ОКР  

Молодший 

спеціаліст 

 63 - 12 19 36 57,2 15 23,8 - 2 

 

Таким чином, успішно склали державні іспити і отримали диплом 

молодшого спеціаліста 63 випускники коледжу, два з яких отримали диплом з 

відзнакою. 
 

                                                                                    Таблиця 2 

Якість практичного навчання у 2020 навчальному році, % 

Вид практичної 

підготовки 

201 

БОз 

301 

МПз 

201 

БО 

31 

ЕП 

41 

ДГ 

41 

МП 

31 

МП 

31 

ДГ 

21 

ДЕП 

(ДГ) 

21 

ДЕП 

(ЕП) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Переддипломна 

(виробнича) практика 

 50   83 66,6     

Технологічна 

практика 

    30  50    

Навчальна практика з 

фінансового обліку 

   50       

Навчальна практика з 

планування та орган. 

діяльності  підприєм. 

         83 

Навчальна практика з 

економічного аналізу 

   33       

Навчальна практика з 

інформатики 

         33 

Навчальна практика        78 40  

Навчально-

виробнича практика 

100  50 56       

 

Таким чином, по коледжу якість практичного навчання у 2020  році в 

середньому склала   57%.  

  



                                                                                    Таблиця 3 

Якість курсового проєктування у  2020  році, % 
 

Групи Економі-

ка і 

нормува

ння праці 

Худож

нє 

моделю

вання 

зачіски 

Фіна

нсов

ий 

облік 

Композ

иційна 

організа

ція 

форми 

Конт-

роль 

і реві-

зія 

Пас 

тиж 

Планув 

та 

організ

діяльн 

підпр. 
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Отже, по коледжу якість виконання курсових проєктів у 2020 

навчальному році в середньому склала 69,4%.  

 

Пошуково-дослідницька діяльність 

 

Науково-практична конференція (коледжна, регіональна, 

республіканська чи міжнародна) — ефективна форма методичної роботи, тому 

викладачі коледжу беруть активну участь у різних науково-практичних 

заходах, мають публікації: 

- Кореняк Н.В. Науково-дослідницька діяльність сучасної студентської 

молоді. //Збірник тез доповідей за матеріалами ІV Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти 

та виробництва: міжгалузеві диспути», (Наукова платформа Open Science 

Laboratory), м. Київ, 12.05.2020; 

- Камчатна Н.В. Дослідження креативності студентів-дизайнерів у ВНЗ I-

III рівнів акредитації //Збірник тез доповідей за матеріалами ІV Міжнародна 

науково-практична конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми 

науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути», (Наукова платформа 

Open Science Laboratory), м. Київ, 12.05.2020; 



- Камчатна Н.В. Стан працевлаштування дизайнерів випускників коледжу 

//Збірник тез доповідей за матеріалами Х Международной  научно-

практической конференции TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF 

MODERN,с.340 SCIENCE, м. Софія, Болгарія, 04.06.2020. 
 

Участь студентів коледжу в творчих заходах є одним із найважливіших 

показників їхньої професійної компетентності. 

10 березня 2020 року викладачі Віщенко О.В. і Радіонова Є.В. провели 

виставку творчих робіт студентів спеціальності 022 Дизайн, присвячених 

мистецькому світу Тараса Шевченко «Світ поезії Т.Шевченка» (до 206-ї 

річниці від дня народження поета); 

З 11 березня по 30 квітня 2020 року у Лисичанському міському 

краєзнавчому музеї проходила виставка живопису і графіки студентів 

Брянківського коледжу «Простір мистецтва» за участі директора КЗ 

«Лисичанський міський краєзнавчий музей» А. Задорожної, головного 

спеціаліста відділу культури Лисичанської міської ради М.Остахової та 

провідного методиста з декоративно-прикладного мистецтва та традиційних 

видів ремесел Луганського обласного центру народної творчості Н. 

Стрельцової. На виставці представлено творчий звіт за навчальний рік 

студентів коледжу спеціальності «Графічний дизайн». До складу експозиції 

увійшли 50 робіт, виконані в різних жанрах живопису і графіки: пейзажі, 

портрети, натюрморти. Основною тематикою творчості студентів коледжу є 

краса природи Батьківщини. У результаті колектив коледжу отримав подяку 

за вагомий внесок в розвиток, популяризацію образотворчого мистецтва 

Луганщини. 

 Проведені науково-методичні заходи у коледжі надали можливість 

викладачам та студентам продемонструвати свої професійні знання, уміння та 

навички, показати себе компетентними у галузі педагогічної освіти, розкрити 

власний науково-методичний та інтелектуально-творчий потенціал. 

Таким чином, педагогічний колектив коледжу завжди перебуває у 

творчому пошукові найефективніших форм і  методів навчально-методичної 

роботи, а сама методична робота є цілісною, заснованою на досягненнях 

науки і передової педагогічної практики, системою взаємопов`язаних дій і 

заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної 

майстерності кожного педагога, на розвиток і досягнення позитивних 

наслідків освітньої роботи в коледжі. 

 

  

https://nic-sci-conf.esclick.me/CCMkZ0RxNbmu
https://nic-sci-conf.esclick.me/CCMkZ0RxNbmu


Соціально-гуманітарна робота 

 

У коледжі сформована стратегічна інтеграційна система виховання 

студентської молоді на основі вимог до освіти в сучасних умовах, адже 

державі потрібна молодь з високим духовним потенціалом, національна 

інтелектуальна еліта, яка буде спроможна утвердити Україну у світовому 

просторі як сильну, незалежну, економічно процвітаючу державу. 

Соціально-гуманітарна робота проводиться з використанням сучасних 

інноваційних форм та методів, які орієнтовані на розвиток особистості, 

здатної творити себе й своє життя, постійно оновлювати знання, швидко 

адаптуватися до змін у соціокультурній сфері.  

Основними принципами соціально-гуманітарної роботи у коледжі, є 

комплекс важливих стратегічних завдань, а саме: 

самореалізація, саморозвиток, творчість, гармонія інтелектуальної і 

фізичної діяльності; диференційований підхід до розвитку індивідуальних 

якостей; 

демократизм, що припускає реалізацію системи виховання, заснованої 

на взаємодії, співпраці викладачів і студентів; 

безперервність діяльності; Оскільки виховання – це процес 

цілеспрямованого формування бажаних якостей особи, то і соціально-

гуманітарна робота повинна  органічно супроводжувати студента,  як в  

навчальний, так і позанавчальний час; 

пошана до загальнолюдських вітчизняних цінностей, прав і свобод 

громадян, коректності, толерантності, дотримання етичних норм; 

спадкоємність поколінь, збереження, розповсюдження і розвиток 

національної культури, виховання шанобливого відношення, любові до 

України, рідної природи, відчуття причетності і відповідальності за справи в 

рідному коледжі. 

Згідно з комплексним планом соціально-гуманітарної роботи, у 

Брянківському коледжі проводиться багато заходів, з метою формування 

сумлінного ставлення до навчання, сприяння розвитку наукової творчості, 

організації змістовного культурного дозвілля студентської молоді, 

покращення спортивно-оздоровчого процесу, попередження антигромадських 

дій у студентському середовищі, покращення організації студентського 

самоврядування робота здійснювалась за такими напрямками: 

 національно-патріотичне виховання; 

 правове виховання; 

 духовне та моральне виховання; 

 художньо-естетичне виховання; 



 трудове та професійне виховання; 

 екологічне виховання; 

 фізичне виховання та утвердження здорового способу життя. 

Національно-патріотичне виховання є пріоритетом соціально-

гуманітарної роботи в коледжі, в основі якого – ідея зміцнення української 

державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства. 

Упродовж звітного періоду проведено низку заходів, які сприяли 

утвердженню патріотичних цінностей, переконань і поваги до історичної та 

культурної спадщини України, зокрема: 

1. До ДНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА, ДНЯ УТВОРЕННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ, та віднедавна - ДНЯ ЗАХИСНИКА 

УКРАЇНИ:  

інформаційно-просвітницька година «Героїв країна – моя Україна!», на 

яку були запрошені бійці батальйону «Тернопіль». Яскравим був виступ бійця 

батальйону «Тернопіль», історика за фахом Іллі Семенця. Він розповів про 

зародження українського козацтва та його традиції. Навів цікаві факти з життя 

козаків.  

виїзд представників коледжу на місце дислокації батальйону 

«Тернопіль», для привітання та висловлення пошани захисникам нашої 

Батьківщини. Студенти з нагоди свята подарували бійцям-тернополянам 

солодощі та власноруч зроблені подарунки.  

арт-об’єкт, зображення на стіні біля блокпосту зроблений викладачем 

художніх дисциплін коледжу Старанко Т.В. який окрім естетичного, має 

певне символічне навантаження. В одній композиції поєднані елементи 

орнаментів вишивки різних регіонів України, в яких закодовані сподівання на 

щасливу долю. 

2. До ДНЯ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ: 

зустріч з учасником Євромайдану, бійцем батальйону «Тернопіль», який 

поділився своїми спогадами про Євромайдан та зазначив, що Майдан для 

людей був місцем єднання і спільної боротьби за гідність і свободу вибору. 

3. З метою ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ:  

інформаційно-просвітницька година "Не дамо згасити свічу пам'яті!" 

4. До ДНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ:  

зустріч студентів ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса 

Шевченка» з учасником АТО (ООС). Основними цікавими темами для 

обговорення стали: 

- Козацька доба; 

- Січові стрільці; 

- Українська повстанська армія; 



- сучасний період. 

5. З нагоди відзначення ДНЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ: 

тематичний захід «Україна-держава соборна, одна на всіх, як оберіг». 

Також студенти та викладачі переглянули фільм «Свято Злуки. Політика 

пам’яті», який дав відповіді на багато запитань і показав, що двадцяте століття 

залишило нам у спадок вирішальні події минулого, які, віддаляючись, не 

втрачають своєї значущості та актуальності.  

6. На вшанування подвигу учасників РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ ТА 

УВІЧНЕННЯ ПАМ'ЯТІ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ: 

урок пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

7. З метою ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СИМВОЛІВ УКРАЇНИ, 

виховання поваги до них у суспільстві керівниками академічних груп 

організовані такі виховні години: 

 «З історії державних символів»; 

 «Історія родини кожного з нас – це літопис нашого народу»; 

 «В історію свою візьми нас, Батьківщино!»;  

 «Видатні борці за незалежність України»; 

 «Традиції та звичаї українського народу». 

Усвідомлюючи свою приналежність до рідного народу, педагогічний та 

студентський  колективи коледжу провели та взяли участь:  

1. До ДНЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ:  

інформаційно-просвітницька година «Любіть Україну і мову її 

солов’їну»; 

щорічна акція «Всеукраїнський радіодиктант національної єдності»; 

2. До ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА - традиційні 

Шевченківські дні у коледжі: 

участь у масштабній міській патріотичній акції «Луганщину єднає слово 

Кобзаря», на якій звучали вірші поета у виконанні студентів-шанувальників 

Кобзаревого слова; 

виставка творчих робіт, присвячена мистецькому світу Тараса 

Шевченка. В експозиції студенти різних курсів представили власні роботи, 

виконані в різних художніх техніках та жанрах. 

Важливе значення у розбудові правової держави та становленні 

громадянського суспільства має правове виховання. З цією метою у коледжі 

проведено традиційний Всеукраїнський тиждень права, у рамках якого: 

Всеукраїнський урок «Права людини». До цього уроку студенти 

підготували тематичні газети, у бібліотеці була підготовлена книжкова 

виставка літератури правового змісту; 



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.; 

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. 

З-поміж заходів правового виховання варто виокремити тренінг з 

підвищення правової обізнаності та фокус-група з представниками вразливий 

категорій, зокрема внутрішньо переміщеними особами, який проходив в 

рамках проєкту «Відкритий суд - рівні можливості», де говорили про права 

людини, захист прав соціально незахищених громадян (малозабезпечених 

осіб, дітей-сиріт, внутрішньо переміщених осіб та інш.). Доступність та 

відкритість судів, права та обов’язки осіб, які беруть участь у судових 

процесах - ці та інші теми були розглянуті тренеркою, радницею з питань 

ВПО МінТОТ у Луганській області Яною Любимовою. 

Упродовж навчального року в коледжі проведено низька заходів, щодо 

запобігання протидії торгівлі людьми: 

зустрічі з інспекторами ювенальної превенції та проведення годин 

спілкування: ««Торгівля людьми ближче, ніж може здаватися» до 

Європейського дня боротьби з торгівлею людьми», «Жертвою торгівлі 

людьми може стати кожен»; 

перегляд фільмів на тему: «Запобігання торгівлі людьми та експлуатація 

дітей», «Скажи «Стоп» торговцям людьми» з подальшим обговоренням; 

виставка плакатів «Стоп насильство!». 

Художньо-естетичне виховання. Упродовж минулого навчального 

року проведено низку заходів, спрямованих на всебічний гармонійний 

розвиток особистості. Так, враховуючи необхідність постійної взаємодії та 

взаємозбагачення освіти, культури і мистецтва, колектив коледжу створює 

умови для творчого зростання студентської молоді, реалізації її ініціатив, 

задоволення культурних і духовних потреб.  

Під керівництвом викладача Старанко Т.В. студенти спеціальності 

«Дизайн» протягом звітного періоду підготували: 

виставку живопису та графіки до ДНЯ ХУДОЖНИКА, де були 

представлені роботи студентів коледжу в графічних техніках і живопис. 

Яскраві пейзажі натюрморти і портрети зачаровують палітрою кольорів, 

переносять глядача з одного місця в інше; 



виставку живопису і графіки «Простір мистецтва», яка пройшла у 

Лисичанському міському краєзнавчому музеї До складу експозиції увійшли 50 

робіт, виконані в різних жанрах живопису і графіки: пейзажі, портрети, 

натюрморти. Основною тематикою творчості студентів коледжу є краса 

природи Батьківщини. Чарівність морських пейзажів, загадковість зимового 

вечора, безмежність квітучих лук відтворені на полотні за рахунок підібраних 

тональних співвідношень, фактури мазка, композиційного рішення. 

Упродовж минулого навчального року проведено низку заходів, 

спрямованих на збереження й розвиток корпоративної культури, що 

базується на кращих традиціях і здобутках коледжу, це:  

інформаційно-просвітницькі години для першокурсників «Історія 

коледжу»; 

захід, присвячений Дню працівника освіти; 

свято, присвячене Дню студента; 

студентське вітання «І знову починається весна!» присвячене 

Міжнародному жіночому дню; 

участь у святкуванні 100-річчя  університету. 

Духовне та моральне виховання. З метою виховання кращих 

моральних якостей: толерантності, співчуття, любові до ближнього, про 

необхідність допомоги людям похилого віку, сиротам дитячих будинків, 

хворим, в коледжі активно проводиться робота в цьому напрямку:  

організували та провели благодійний ярмарок «Зроби новорічну іграшку 

– врятуй життя», де заздалегідь виготовили для ярмарку ялинкові прикраси, 

різдвяні вінки, іграшки. Кошти, отриманні під час благодійного заходу, 

представники Студентського парламенту перерахували на благодійний 

рахунок Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку 

Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України ОХМАТДИТ.  

узяли участь в міському благодійному ярмарку в рамках 15-ї 

Всеукраїнської акції «Серце до серця» під гаслом «Дитяче серденько, живи!», 

де були представлені поробки, виготовлені власноруч. Кошти, зібрані під час 

ярмарку, передані до обласного фонду на придбання кардіологічного 

медичного обладнання для дитячих лікарень області. 

Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя. 

Студенти коледжу є активними учасниками спортивно-масових заходів, 

заходів, що сприяють формуванню здорового способу життя. З-поміж них:  

спартакіада «Бадьорість та здоров’я»; 

щорічний загальноколеджний пробіг «ЛОНГМОБ»; 

свято до Дня фізкультури та до Дня здоров’я; 



марафон Всеукраїнського рівня, присвяченого заснуванню 

м.Краматорськ (пробіг дистанції на 5 км).  

Окрім того, проведено бесіди зі студентами з метою запобігання 

тютюнової, алкогольної та наркотичної залежності, профілактики 

захворювань на СНІД, коронавірусної інфекції тощо.  

Розвиток студентського самоврядування. В коледжі за підтримкою 

керівництва успішно розвивається система студентського самоврядування. 

Велику роль в надбанні студентами досвіду самоорганізації та позитивних дій 

в соціальному оточенні відіграє студентський парламент, який обирається 

самими студентами. 

Отже, у навчальному році в коледжі здійснювалася системна робота, 

спрямована на формування гармонійно розвиненої особистості. Заходи, які 

проводилися, мали на меті виховання студентської молоді, забезпечення умов 

для її самореалізації та самоорганізації. 

 

 

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. 

2020 р. 2019 р. 

Придбання комп’ютерної техніки, господарчих 

матеріалів, інвентарю, канцелярських товарів 

(за рахунок спецфонду-доручення) 

2895 

 

1337 

Надходження спецфонду 76140 20530 

Видатки по спецфонду  32587,57 16238,92 

Залишок спецфонду 50870,22 7317,79 

 

 

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ, ВИКЛАДАЧІВ, СПІВРОБІТНИКІВ 

Показники Усього, грн. 

2020 р. 2019 р. 

Непільгова категорія студентів 

Стипендія 470718,72 615641,43 



Пільгова категорія студентів 

Студенти-сироти та під опікою: 

Стипендія 64144,96 77144,67 

Матеріальна допомога 408 408 

Харчування 45192,75 30623,4 

Одяг 1368,5 1661,75 

Література 21240 14160 

Допомога при працевлаштуванні 0 12612 

РАЗОМ 132354,21 136609,82 

Студенти інших пільгових категорій: 

РАЗОМ 75935,16 100819,81 

Викладачі 

Грошова винагорода за сумлінну працю 62957,15 49703 

Премія 13280,3 0 

Матеріальна допомога 0 0 

Оздоровлення 60897,65 52622 

РАЗОМ 137135,1 102325 

Співробітники 

Премія 0 6243 

Матеріальна допомога 0 0 

Оздоровлення 12082,2 0 

РАЗОМ 12082,2 6243 

 

 


