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Загальна характеристика навчального закладу 

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України №737 від 02.06.2020 і №347 від 22.03.2021 та наказу ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» №10-ОД від 27.01.2020 Відокремлений підрозділ 

«Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» перейменовано на 

Відокремлений структурний підрозділ «Брянківський фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка».  

Освітня діяльність ВСП «Брянківський фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» здійснюється на підставі Положення про Відокремлений структурний підрозділ 

«Брянківський фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 

розглянутого на засіданні вченої ради (протокол від 25.06.2021 №10 та затвердженого наказом в.о.ректора від 25.06.2021 

№81-ОД. 

Коледж готує здобувачів вищої освіти на освітньому рівні  молодшого спеціаліста за спеціальностями: 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Код та найменування  спеціальності відповідно до ліцензії Шифр  та найменування галузі знань 

022 Дизайн за спеціалізаціями 

- перукарське мистецтво та декоративна косметика; 

- графічний дизайн; 

- дизайн одягу 

02 Культура і мистецтво 

051 Економіка 05 Соціальні та поведінкові науки 

071 Облік і оподаткування 07 Управління та адміністрування 



З жовтня 2019 року була отримана ліцензія на підготовку з 2020 року фахових молодших бакалаврів за 

вищеназваними спеціальностями.  

Свою діяльність коледж організовує відповідно до законодавства України: Конституції України, Законів «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», нормативних документів Міністерства освіти і науки, 

наказів Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», інших нормативно-

правових актів. 

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти 

 Відокремлений структурний підрозділ «Брянківський фаховий коледж Державного закладу «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» наразі проводить освітню діяльність на базі Лисичанського фахового 

педагогічного коледжу ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» (у м. Лисичанську Луганської обл.) Навчальний заклад був 

евакуйований із тимчасово неконтрольованої Україною території відповідно до наказу ректора ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» за № 1012-ЗД від 01.10.2014. Усе матеріально-технічне забезпечення 

освітнього процесу залишилося у м. Брянці Луганської області. Але навчальна та соціальна структура Лисичанського 

фахового педагогічного коледжу дозволила успішно здійснювати освітню діяльність коледжу.  

Соціальна інфраструктура Лисичанського фахового педагогічного коледжу включає один навчальний корпус 

загальною площею 5671 м2 , два спортивні зали, шість спортивних споруд, актову залу, навчально-виробничі майстерні, 

господарчі будівлі, гуртожиток на 450 місць, бібліотеку з читальною залою на 50 посадкових місць, їдальню, яка 

розрахована на 120 посадкових місць. У розпорядженні студентів коледжу 37 навчальних аудиторій, оснащених 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1977-12


сучасним обладнанням, функціонує 5 мультимедійних аудиторій, 5 комп’ютерних лабораторій, комп’ютеризована 

читальна зала.  

Навчальний заклад забезпечений сучасною технікою в необхідній кількості для здійснення освітнього процесу. 

Значна роль у забезпеченні продуктивності освітнього процесу належить бібліотеці фахового коледжу, яка налічує 72047 

одиниць фонду, має електронну читальну залу. Локальна комп’ютерна мережа коледжу об'єднує 92 персональні 

комп’ютери й підключена до  інтернету. У навчальному закладі є зона Інтернет-покриття Wi-Fi.  

У приміщенні гуртожитку функціонують навчальна перукарня, навчальне рекламне агентство, 2 тренажерні зали, 

хореографічна зала, кімнати самопідготовки та відпочинку. Територія коледжу займає 5,5681 га, на якій розташована 

зелена зона, футбольне поле, баскетбольний та волейбольний майданчики. 

У ВСП «Лисичанський фаховий педагогічний коледж ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», на базі якого 

розташований Відокремлений структурний підрозділ «Брянківський фаховий коледж ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 

створено умови для вступу та навчання осіб з особливими освітніми потребами: надання у паперовому вигляді тексту, 

написання якого передбачено на дошці; виконання роботи за одним із перших столів аудиторії; виконання роботи в 

аудиторії, що розташована на першому поверсі (для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату або осіб, які 

одужують після травм, осіб із хворобами нервової системи); наявність кімнати для медичного працівника, в якій 

можливо здійснювати індивідуальні медичні процедури та контроль за станом особи. Для безперешкодного доступу до 

навчального закладу для осіб з особливими освітніми потребами передбачений пандус. 

  



Формування контингенту 

Пріоритетним напрямом діяльності коледжу є формування та збереження контингенту. Станом на 01.01.2022р. у 

фаховому коледжі навчається 120 здобувачів фахової передвищої і вищої освіти денної форми здобуття освіти та  31 

здобувач фахової передвищої освіти заочної форми здобуття освіти (див. таблицю).  

 

 Усього Бюджет Контракт 

ОКР  «молодший спеціаліст» 22 21 1 

ОПС  «фаховий молодший бакалавр» 129 113 16 

РАЗОМ 151 132 19 

 

Для проведення профорієнтаційної роботи та якісного набору абітурієнтів була створена приймальна комісія 

(наказ № 78-ОД від 23.10.2020 ). У 2021 році приймальна комісія коледжу працювала керуючись Умовами прийому на 

навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 

від 30 жовтня 2020 року № 1342, Правилами прийому до Відокремленого підрозділу «Брянківський коледж Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка» у 2021 році. 

На першому засіданні приймальної комісії був затверджений план роботи та визначені обов’язки відповідальних 

осіб, що залучаються до проведення роботи зі вступу до коледжу. 

Приймальною комісією була поновлена рекламно-поліграфічна продукція коледжу: рекламні плакати, буклети, 

флаєри. Задля 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. Приймальною комісією 

коледжу було розроблено графік проведення профорієнтаційної роботи, закріпленні викладачі циклових комісій за 

загальноосвітніми школами, ВПУ регіону. Профорієнтаційна робота проведена в школах м. Лисичанська та Гірського, 

школах Сєверодонецька, Рубіжного.  

Представники приймальної комісії коледжу долучились до роботи ярмарок професій в Білокуракинському, 

Станично-Луганському,  Міловському районах в режимі онлайн. 

У  розділі «Абітурієнту» на сайті коледжу було розміщено наступну інформацією:  Правила  прийому,  Положення  

про приймальну  комісію, програмами  вступних випробувань, умови роботи приймальної комісії, графік роботи, перелік 

спеціальностей, програми вступних випробувань, та  іншу інформацією,  яка  максимально  описує  вступну кампанію до 

коледжу. А під час самої вступної кампанії на сайті розміщувалась і постійно  поновлювалась  інформація  про  вступ:  

рейтингові  списки  абітурієнтів, списки рекомендованих до зарахування та зарахованих на навчання, графік проведення 

вступних іспитів та 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. 

Згідно з Положенням про приймальну комісію Відокремленого підрозділу «Брянківський коледж Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка» та з метою організації та проведення вступних випробувань та 



співбесід було створено предметні екзаменаційні комісії,  комісії для проведення співбесід, фахові атестаційні комісії 

(наказ № 11-ОД від 08.02.2021 р.). 

Голови предметних та фахових атестаційних комісій підготували програми вступних, фахових іспитів та творчих 

конкурсів та екзаменаційні завдання, розробили критерії оцінки знань вступників у терміни, зазначені Правилам 

прийому.  

Відповідно до Правил прийому приймальною комісією надавалась  консультаційна допомога вступникам з питань 

реєстрації особистих кабінетів та подання заяв в електронній формі. 

Вступні іспити та творчі конкурси для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводились в кілька 

потоків. Приймальною комісією було розроблено форми для онлайн  реєстрації учасників творчих конкурсів та 

вступних екзаменів.  

Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців був встановлений Міністерством освіти і науки на рівні  44 

осіб на денну форму навчання, 16 – на заочну. 

У поточному році від абітурієнтів надійшло 125 заяв, що на 59 заяв менше ніж у 2020 році. Динаміку кількості 

поданих заяв до коледжу за останні п’ять  років видно на графіку 1. 

  



Кількість поданих заяв до ВП «Брянківський коледж  Луганського національного університету  

імені Тараса Шевченка» у 2017-2021 роках 

 

 

 

 

Найбільша кількість заяв надійшла від абітурієнтів, які бажали навчатись за спеціальністю 022 Дизайн – 83 заяви. 

  

2021 2020 2019 2018 2017

Кількість поданих заяв 125 184 114 210 78
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Кількість поданих заяв до ВП «Брянківський коледж  Луганського національного університету  

імені Тараса Шевченка» у 2021 р. 

 

 

 

Зарахування до складу студентів проведено на засіданнях приймальної  комісії. На перший курс денної форми 

навчання зараховано 44 особи за державним замовленням та 1 особу за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

На перший курс заочної форми навчання було зараховано 16 осіб за рахунок державного бюджету, за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб – 2 особи. 

Загалом до коледжу зараховано 63 особи (див. табл. 1). 
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Таблиця 1 

Результати прийому на денну та заочну форми навчання у 2021 році 

Спеціальність 

Результати прийому 

Зараховано осіб Зараховано на денну форму 

здобуття освіти 

Зараховано на заочну форму 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

022 Дизайн 

(на основі базової загальної 

середньої освіти) 

4 4 0 4 4 0 0 0 0 

051 Економіка 

(на основі базової загальної 

середньої освіти) 

2 2 0 2 2 0 0 0 0 

022 Дизайн 

(на основі повної загальної 

середньої освіти) 

12 10 2 10 10 0 2 0 2 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

051 Економіка 

(на основі повної загальної 

середньої освіти) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

071 Облік і оподаткування 

(на основі повної загальної 

середньої освіти) 

18 10 0 10 10 0 8 8 0 

022 Дизайн 

(на основі ОКР 

кваліфікований робітник)- 

27 26 1 19 18 1 8 8 0 

 

 

Кількість студентів, зарахованих у 2021 р. на навчання за спеціальностями 022 Дизайн (графічний та одягу), 

022 Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика) та 051 Економіка, зменшились  порівняно з минулим 

роком,  за спеціальністю 071 облік і оподаткування показники збільшились. 

  



 

 

 

Враховуючи вищесказане, 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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Забезпечення якості освіти 

Освітній процес у коледжі за денною та заочною формами здійснюють дві циклові комісії:  загальноосвітніх і 

гуманітарних дисциплін та спеціальних дисциплін спеціальностей 051 Економіка і 071 Облік і оподаткування; 

спеціальних дисциплін спеціальності 022 Дизайн. 

Основна діяльність коледжу спрямована на надання якісної фахової передвищої освіти та забезпечення 

безперервного професійного розвитку персоналу. 

За звітний період освітній процес   відбувався  згідно із затвердженими навчальними планами з акредитованих 

освітньо-професійних програм, які протягом року реалізовані в повному обсязі. Освітні програми забезпечені 

варіативними компонентами, що погоджені та затверджені у встановленому порядку.  Забезпеченість НМКД (друковані 

та електронні варіанти) складає 100%. 

Одним із чинників, що впливає на якість освітнього процесу в сучасних умовах, особливо за карантинних 

обмежень, коли дистанційна форма стала  домінуючою, є застосування інформаційно-комунікаційних технологій при 

проведенні навчальних занять, організації самостійної роботи, підготовці навчально-методичного забезпечення. 

Неодноразово за минулий навчальний рік Брянківський коледж переходив на дистанційне навчання і працював 

дистанційно більшу частину часу. У зв’язку з цим педагогічні працівники коледжу  та здобувачі фахової передвищої 

освіти опанували і застосували у своїй роботі та навчанні такі платформи, як MOODLE, Google Meet, Zoom, Skype. 

Результати успішності та виконання навчальних планів завжди в центрі  уваги адміністративної ради,  педагогічної 

ради; розробляються заходи щодо покращення навчальних результатів здобувачів освіти в дистанційний період 

навчання.  

  



Результати Державних атестацій 

У 2020/2021 навч.р. Державній атестації  підлягали 52 здобувача вищої освіти, з них: 43 здобувача денної форми 

здобуття освіти та 9 здобувачів  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 2 . 

Таблиця 2 

Підсумки державної атестації 
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на “5” на “4” тільки на 

“3” 

отри-

мали 

“2” 
з'явились не 

з'явились 
абс. % абс. % абс. % абс. 

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

1 022 Дизайн (графічний дизайн ) Захист диплом-

ного проєкту 

10 - 2 20 2 20 6 60 - 1 

2 022 Дизайн (перукарське мистецтво 

та декоративна косметика) 

Захист диплом-

ного проєкту 

24 - 5 21 11 46 8 33 - - 

3 051 Економіка Усна 6 - 2 33 4 67 - - - - 

4 071 Облік і оподаткування Усна 3 - - - 3 100 - - - - 

 ВСЬОГО за денною формою 

здобуття освіти: 
 43 - 9 20,9 20 46,5 14 32,6 - 1 



1 
022 Дизайн 

(графічний дизайн) 

Захист диплом-

ного проєкту 

1 - - - 1 100 - - - - 

2 
022 Дизайн (перукарське мистецтво 

та декоративна косметика) 

Захист диплом-

ного проєкту 

8 - 1 12 4 50 3 38 0 - 

ВСЬОГО за заочною формою здобуття 

освіти: 

 9 - 1 11,1 5 55,6 3 33,3 - - 

ВСЬОГО з ОКР  Молодший спеціаліст  52 - 10 19,2 25 48,1 17 32,7 - 1 

 

Таким чином, успішно склали державні іспити і отримали диплом молодшого спеціаліста 52 випускника коледжу, 

один з них отримав диплом з відзнакою.      

 

Якість практичного навчання у 2021 навчальному році, % 

Вид практичної підготовки 

 

301 ДГз 301МПз 201 БО 31ЕП 41 ДГ 41 МП 31МП 31 ДГ 

Переддипломна (виробнича)практика 100 50   30 55   

Технологічна практика     65  39,4  

НП з фінансового обліку   50 60     

НП з обліку і звітності у бюдж.установах   50      

НП з планування та організації діяльн. підпр    71,4     

НП з  інформ. систем і технологій   33,3      

Навчальна практика       50 58 

Навчально-виробнича практика   50 100     
 

Таким чином, по коледжу якість практичного навчання у 2021  році в середньому склала   57,5  %.  

  



Якість курсового проєктування у  2021  році, % 

Групи Економіка і 

нормування 

праці 

Художнє 

моделюван

ня зачіски 

Фінансо-

вий облік 

Компози-

ційна 

організація 

форми 

Контроль 

і ревізія 

Пастиж Планування 

та організ. 

діяльності 

підпр. 

Економ та 

орган 

діяльності 

Художнє 

проекту-

вання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

301 МПз  66,6        

41 МП  42,8        

201 БО   88,8  100     

31 МП      77,7  42,4  

31 ЕП 80      85,71   

301ДОз    33,3      

301ДГз         100 

31 ДГ        82  

41 ДГ    76     40 
 

Отже, по коледжу якість виконання курсових проєктів у 2021 році в середньому склала 70 %.  

 

Навчально-методична робота 

У 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

працював над методичною проблемою «Методичне забезпечення якості надання освітніх послуг в умовах змішаного 

навчання».   Мета роботи – формування індивідуальної освітньої траєкторії коледжу та надання якісної фахової 

передвищої освіти, забезпечення безперервного професійного розвитку персоналу. 

Основні напрямки роботи та завдання над проблемою: 

- здійснення освітньої діяльності з підготовки молодших бакалаврів, молодших спеціалістів; 



- налагодження продуктивних взаємин учасників освітнього процесу для; забезпечення якісної фахової 

передвищої освіти 

- аналіз і самоаналіз учасників освітнього процесу з метою  визначення оптимальних умов для задоволення 

потреб саморозвитку, самореалізації; 

- адаптація новітніх досягнень педагогічної науки та практики до умов змішаного навчання в коледжі; 

- розвиток цифрових компетентностей усіх учасників освітнього процесу; 

- організація та проведення методичних семінарів викладачів з метою   розв'язання актуальних проблем 

методичного забезпечення якості надання освітніх послуг в умовах змішаного навчання; 

-  гармонізація стандартів фахової передвищої освіти з відповідними професійними стандартами вищої освіти 

в межах Національної рамки кваліфікацій. 

Освітній процес у коледжі здійснюють та забезпечують методичний супровід надання освітніх послуг три 

циклових комісії. 

Методичні проблеми циклових комісій 

Циклова комісія Голова Методична проблема року 

спеціальних дисциплін спеціальності 022 

Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна 

косметика)  

Віщенко О.В. Методичне забезпечення якості надання освітніх послуг зі 

спеціальності 022 Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна 

косметика) в умовах змішаного навчання 

спеціальних дисциплін спеціальності 022 

Дизайн (графічний та одягу) 

Старанко Т.В. Методичне забезпечення якості надання освітніх послуг зі 

спеціальності 022 Дизайн (графічний та одягу) в умовах змішаного 

навчання 



загальноосвітніх і гуманітарних дисциплін та 

спеціальних економічних дисциплін 

спеціальностей «Економіка підприємства» і 

«Облік та оподаткування» 

Кореняк Н.В. Методичне забезпечення надання освітніх послуг для 

економічних спеціальностей в умовах змішаного навчання 

 

Упродовж 2021 року педагоги коледжу організували і провели чимало різноманітних заходів, а саме: 

-     до 24 серпня 2021 року до святкування 30-річчя Дня незалежності на центральній площі міста з дозволу 

Лисичанської військово-цивільної адміністрації з’явився дуже гарний настінний розпис «УКРАЇНА НЕЗАЛЕЖНА». 

Подарунок місту та його мешканцям зробили викладач дизайну Старанко Т.В. разом зі студентами Брянківського 

коледжу  і за підтримки небайдужої людини м. Лисичанська Дмитра Карпюка. 

- 18 вересня у всіх регіонах України пройшла Акція до Всесвітнього дня прибирання «Word Cleanup Day». 

Студенти та викладачі коледжу взяли участь в Акції, прибравши сміття та некеровані відходи на території нижнього 

ставка району Скляний Лисичанська. 

- 22-23 вересня у місті Київ проходив XXIV Чемпіонат України з перукарського мистецтва, організований 

Спілкою перукарів України. Команда здобувачів освіти коледжу спеціальності 022 Дизайн (перукарське мистецтво та 

декоративна косметика) взяла участь у змаганнях з перукарської справи та макіяжу: номінації в категорії макіяж «New 

Look» (майстер Мішель Івоніна), «Сучасні текстури зачіски» (Вікторія Приленко), «Подіумний макіяж» (Єлизавета 

Могилка). Могилка Єлизавета посіла 3 (третє) призове місце.  За результатами виступу команда коледжу разом з 

викладачем-тренером Віщенко О.В., отримали дипломи, спеціальні відзнаки і подарунки з професійною косметикою. 



- 24 вересня 2021 року у Палаці культури м. Рубіжного велика університетська родина грандіозно відзначила 100-

річний ювілей від Дня заснування університету. До загальноуніверситетської виставки студенти і викладачі 

Брянківського коледжу представили такі проєкти, які стали окрасою всієї виставки – це живі статуї богині Ніки і 

Фотографа, виконані викладачем Віщенко О.В. разом зі студентами з перукарського мистецтва; колекція моделей 

вишуканих суконь Студентського народного центру моди, виготовлених майстром виробничого навчання Кучерук О.П. 

разом зі студентами-дизайнерами одягу; виставка живопису у вигляді тематичних натюрмортів, що символізували 

діяльність різних навчально-наукових інститутів університету, виконані студентами-дизайнерами під керівництвом 

викладача Старанко Т.В. 

Під час концерту президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремінь вручив директору 

коледжу Сапіжаку Михайлу Степановичу медаль «Ушинський К.Д.» за значні досягнення в галузі педагогічної науки та 

особистий внесок у розвиток української освіти. 

- 25 вересня 2021 року у місті Краматорську на честь Дня міста відбувся наймасовіший біговий захід області — 

марафон "Наш Краматорськ". В ньому взяли участь майже 2 тис. осіб, серед яких були і дев’ять студентів Брянківського 

коледжу. Поїздку до Краматорська організувала комісія фізичного виховання Лисичанського педагогічного коледжу. 

Матеріальну підтримку поїздки здійснив профспілковий комітет викладачів і студентів Брянківського коледжу. 

Студенти коледжу взяли участь у командному забігу на трасі 5 км. Найкращі результати показали студенти групи 

31ДГ Шестаков Кирило, студенти групи 21ДЕП Макєєв Данило і Пасюга Гліб, студентка групи 41 ДГ Холоша Аліна. 

Всі учасники забігу отримали пам’ятні медалі.  

- 28 вересня 2021 року у Брянківському коледжі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 

була проведена виховна година, присвячена вшануванню пам’яті жертв страшної страти. Студенти за допомогою 



вражаючих фрагментів документальних хронік, фото, свідчень учасників тих страшних днів поринули у трагічні 

вересневі події 1941 року, згадали про численні випадки порятунку діточок або дорослих, коли звичайні, але такі мужні 

громадяни проявляли людську чуйність і турботу до рідних, сусідів, знайомих або навіть геть незнайомих людей. 

Хвилиною мовчання вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру. 

- 8 жовтня у коледжі відбулась зустріч педагогічного колективу з Ігорем Орлом, який презентував свою книгу 

«Зрада і війна», у якій викладає передумови російської агресії на сході України. Ігор Орел з перших днів збройного 

конфлікту захищав Україну у складі батальйону «Айдар», тому як учасник викладає опис трагічних подій 2014 року. Під 

час розповіді автор відповів на численні запитання про збройний конфлікт, власне бачення ситуації в донбаській 

глибинці. 

- 12 жовтня студент Брянківського фахового коледжу Шестаков Кирило взяв участь в онлайн-естафеті «МИ – 

нащадки козацької слави» із віршем Віталія Назарука «Покрова і козацтво». Цей захід, що об’єднав нашу країну, 

організував Науково-методичний центр вищої та фахової перед вищої освіти. 

- 14 жовтня 2021 р., у День захисників і захисниць України, Покрова і День козацтва,  колективи Брянківського 

фахового коледжу разом із Лисичанським педагогічним фаховим коледжем привітали батальйон «Тернопіль». Студенти 

Голеня Єсенія та Шестаков Кирило висловили слова подяки тим, хто останніми роками береже мир і спокій наших 

кордонів, подарувавши віршовані рядки. Директор Михайло Сапіжак привітав всіх присутніх, а студенти прикріпили 

кожному бійцю оберіг та вручили подарунки для захисників: прапор, смаколики, філіжанки для кави.  

- У День української писемності та мови, що припадає на 9 листопада, двадцять перший рік поспіль проходив 

флешмоб «Радіодиктант національної єдності-2021». До написання диктанту в режимі онлайн долучились здобувачі 

освіти, викладачі та співробітники коледжу. 



- 15-16 листопада 2021 р. в коледжі відбувся захист курсових проєктів здобувачів освіти 3-4 курсів зі спеціальності 

022 Дизайн (спеціалізація - перукарське мистецтво та декоративна косметика) з дисципліни «Художнє моделювання 

зачіски». Виконання проєкту відбувалося в декілька етапів: створення моделі зачіски, пояснювальної записки, графічної 

частини та презентації. Основною частиною проєкту було вибір і створення художнього образу моделі зачіски і макіяжу 

впродовж декількох місяців проєктування. Усі здобувачі вчасно виконали завдання з курсового проєктування та 

допущені до захисту. 

Під час захисту в своїх доповідях здобувачі освіти аналізували основні закономірності художнього моделювання 

композицій зачісок, пояснювали застосування створеної композиції та обґрунтовували технологічні процеси виконання 

форми стрижки-зачіски. Фахові компетентності здобувачів освіти оцінювали члени комісії. Комісія оцінила сучасні та 

історичні дослідження студентів відповідно до затвердженої тематики, відзначивши достатньо високий рівень 

підготовки і захисту курсових проєктів здобувачів, чіткість структури їх дослідницьких робіт. 

- 21 листопада 2021, у День Гідності та Свобод, що відзначається в Україні,  згадують тих, хто вніс свій внесок у 

Помаранчеву революцію та Революцію Гідності. Саме тому в коледжі з метою збереження та донесення до сучасного і 

майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання 

належної шани патріотизму й мужності громадян була проведена низка заходів, присвячених цьому святу. Напередодні 

свята творчий колектив коледжу взяв участь в акції «Стрічка гідності ЛНУ» та привітав бійців роти особливого 

призначення «Тернопіль». 

- 25 листопада 2021 року Івоніна Мішель, здобувачка освіти ВСП «Брянківський фаховий коледж Державного 

закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», стала переможницею в міському онлайн-



фотоконкурсі «Я студент і цим пишаюсь» серед 45 учасників. Її робота називалась «Маска». Фотоконкурс був 

спрямований на розвиток творчих здібностей молоді міста. 

- 26 листопада у коледжі до Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій пройшла виховна година 

«Плине час, а пам'ять залишається». Першокурсників коледжу ведучі заходу ознайомили з трагічними сторінками, з 

моторошними фактами голодомору -  тих страшних подій української історії. У цей день усі присутні запалили свічку 

пам’яті та хвилину мовчання вшанували пам'ять жертв Голодомору. 

-  14 грудня 2021 року відбувався захист курсових проєктів з дисципліни “Пастиж” здобувачами фахової перед 

вищої освіти  3 курсу. Мета  виконання роботи - закріпити і систематизувати знання студентів з основних тем, 

розвинути навички самостійної роботи та навчити застосовувати їх на практиці. При розробці теми курсового проєкту 

здобувачі освіти узагальнювали отримані свої знання з суміжних дисциплін, творчо вирішували питання розробки 

ескізів пастижерного виробу та його безпосереднього виготовлення згідно з технологічними вимогами і сучасними 

напрямками моди. Під час захисту своїх робіт та відповідей на запитання членів комісії, здобувачі освіти успішно 

розкрили зміст тем курсових проєктів, пояснили власне бачення щодо вирішення зазначених у роботі завдань та 

представили сучасні оригінальні пастижерні вироби згідно з темою. 

- 17 та 20 грудня 2021 р. відбувся захист курсових проєктів з дисципліни «Композиційна організація форми» 

здобувачів освіти 4 курсу спеціальності 022 Дизайн. Здобувачі освіти групи ДГ-41 продемонстрували результати 

творчих проєктів з обраних тематик, серед яких були: розробка айдентики підприємства, ілюстрацій до дитячої книги, 

проєктування періодичного видання, серії плакатів.Члени екзаменаційної комісії відзначили високий рівень дизайн-

проєктів Холоші Аліни, Голені Єсенії. 

 



- 18 лютого 2021 р. студенти і працівники Брянківського коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка долучилися до 

проведення Всеукраїнської тихої акції «Ангели пам’яті». Присутні вшанували пам’ять загиблих на Майдані Героїв 

Небесної Сотні. 

- протягом лютого 2021 р. студентка Голеня Єсенія брала участь у Міжнародному онлайн-конкурсі знавців 

української мови імені Петра Яцика (кер. Радіонова Є.В.); 

- 26 - 27 лютого 2021 року в Харківському виставковому центрі «Арт-завод МЕХАНІКА Іная Земля» проходив 

відбірковий тур Чемпіонату України СПУ з перукарського мистецтва, нігтьової естетики, моделювання брів та макіяжу 

«Перша столиця». Команда студентів Брянківського коледжу Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка спеціальності 022 Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика) взяла участь у змаганнях з 

перукарської справи у багатьох номінаціях: Весільна зачіска (майстер Ксенія Самборська), Коктейльна зачіска (майстер 

Марина Глотова), Фантазійна зачіска з пастижерним виробом, COLOR SMOKY EYES (майстер Мішель Івоніна). Робота 

Віщенко Вікторії у номінації «COLOR SMOKY EYES» отримала найвищу оцінку – 1 місце та Кубок Чемпіонату. Івоніна 

Мішель посіла два других місця. Команда Брянківського коледжу, а також викладач Віщенко Ольга Володимирівна 

отримали дипломи, призи і спеціальні відзнаки. 

- 1 березня 2021 р. у конкурсі малюнків «Університет через 100 років» студентка Прокудіна Мадіна взяла участь 

від ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені Тарас Шевченка»; 

- 9 березня 2021 р. також відбувся конкурс ілюстрацій до творів Тараса Шевченка з нагоди 207-ої річниці від дня 

народження Великого Кобзаря і 100-річчя  від заснування університету, у якому взяли участь 10 студентів коледжу 

(художній керівник Старанко Т.В.), які посіли призові місця, а саме; 2 місце розділили Холоша Аліна з Єфременко 

Валерією, 3 місце поділили Винник Марія, Голеня Єсенія, Копотілов Максим, Білокінь Максим. А  викладач Віщенко 



О.В. одержала гран-прі у тематичному конкурі фотографій «Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-

дитина»; 

- 9-10 березня 2021 р. колектив Відокремленого підрозділу «Брянківський коледж Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка» став учасником літературного онлайн-марафону «Єднаймо душі словом 

Кобзаря!». Луганську область і наш навчальний заклад представляли Михайло Сапіжак, директор коледжу, та Єсенія 

Голєня, студентка третього курсу спеціальності Дизайн, яка прочитала вірш «Муза». В онлайн-марафоні усі 

шанувальники українського слова декламували поезії та уривки з прози Т.Г. Шевченка та про Тараса, зокрема 

виконували власні твори або переклади різними мовами, представляли інсценізації (мініатюри), музичні номери, 

тематичні виставки; 

- 14 березня 2021 р.  студенти і викладачі коледжу взяли активну участь у міському благодійному ярмарку в 

рамках 16 Всеукраїнської акції «Серце до серця», який проходив на міській площі Перемоги під час проведення 

загальноміського культурно-масового заходу «Широка Масляна»; 

- 5 квітня 2021 р. студентка Глотова М. (кер. Кореняк Н.В.) посіла 3 місце в V Обласному конкурсі-огляді 

електронних проєктів краєзнавчого напрямку «Єдина і сильна» на базі ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ 

імені Тараса Шевченка»; 

- 15 квітня 2021 р. студентка групи 31 ДГ Голеня Єсенія (кер.Кореняк Н.В.) взяла участь у роботі ІІ Обласної 

студентської науково-практичної конференції «Економічна юність Луганщини» на базі ВСП «Сєверодонецький 

політехнічний фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля», виступивши з 

доповіддю «Аналіз видів політики інноваційного розвитку національної економіки». 



- 28 квітня 2021 р.  інженер з охорони праці  Черемісова Т.В. взяла участь в онлайн-конференції, присвяченій Дню 

охорони праці в Україні. Зі здобувачами освіти був проведений відкритий онлайн-урок «28 квітня – День охорони 

праці»; 

- 12-18 травня 2021 р. студенти коледжу взяли активну участь у виставці-конкурсі «Веселкою сплелися кольори» 

на базі ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; 

- 14 травня 2021 р. студентки Касьяннік Наталія (1 місце), Івоніна Мішель, Самборська Ксенія (два других місці), 

Глотова Марина, Бабіч Анжеліка, Стецин Ольга (три третіх місці) під керівництвом Віщенко О.В. взяли участь і ІІІ 

регіональному дистанційному конкурсі зі стилю та візажу, що відбувся на базі ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені 

Тараса Шевченка»; 

- 16 травня 2021 р. Віщенко О.В. взяла участь у фотоконкурсі «Моя родина у вишиванці»; 

- 31 травня 2021 р. завершився Регіональний конкурс живопису і графіки «КРОК У МАЙБУТНЄ-2021». Захід був 

організований на базі ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка». Журі розглянуло надіслані роботи і 

визначило переможців у кожній номінації. 

- 17 червня 2021 р. відбулася Відкрита студентська олімпіада з інженерної та комп’ютерної графіки, модераторами 

якої виступили викладачі Державного вищого навчального закладу «Чернівецький політехнічний коледж». Олімпіада 

проводилася з використанням дистанційних технологій та згідно з Положенням про Всеукраїнську олімпіаду з 

«Інженерної та комп’ютерної графіки» серед студентів закладів фахової передвищої освіти. У Відкритій студентській 

олімпіаді з інженерної та комп’ютерної графіки взяли участь 41 студент, які представляли заклади фахової передвищої 

освіти 14 областей України. Олімпіада проводилася у двох секціях: "Графічний дизайн" та "Інженерна графіка". Від 

коледжу в олімпіаді взяла участь студентка групи 41-ДГ Прокудіна Мадіна.  



- 27 червня 2021 року на центральній площі міста Лисичанська пройшло свято молодості та енергії до Дня молоді. 

За високі досягнення у навчанні, наполегливість, ініціативність та активну громадську позицію студентку 3 курсу 

спеціальності 022 «Дизайн» Голеню Єсенію було нагороджено грамотою та цінним подарунком. 

- 25 червня з нагоди свята Дня Конституції України в Брянківському коледжі була проведена інформаційно-

просвітницька онлайн-година «Конституція України: наш спільний крок до майбутнього», яка поєднала у собі історичні 

факти про становлення нашої Конституції та правові аспекти. Присутнім здобувачам вищої та фахової передвищої 

освіти розповіли про їхні права, обговорили з ними актуальні питання такі, як: кредит на вищу освіту, як укладати 

шлюбний контракт, як поводити себе у натовпі та багато інших. Також напередодні Дня Конституції України здобувачі 

освіти спеціальності «Дизайн» за ініціативи бійців роти особливого призначення «Тернопіль» розписали символами 

України та офіційним привітанням: «Слава Україні!», «Героям слава!» - огорожу блокпоста при в'їзді у м. Лисичанськ. 

 

Однією з форм методичної роботи є атестація педагогічних працівників. 

У 2020/2021 навчальному році з метою належної організації атестації педагогічних працівників була створена 

атестаційна комісія (наказ від 31.08.2020 №58-ОД ), яка провела три засіданні.  

Відповідно до плану атестації педагогічних працівників ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» у 

2020/2021 навчальному році проходили атестацію два викладачі:  Віщенко Ольга Володимирівна і Старанко Тетяна 

Володимирівна. 

У результаті атестаційного процесу на третьому засіданні атестаційної комісії коледжу було прийняте рішення про 

відповідність Віщенко О. В. займаній посаді викладача спеціальних дисциплін та вимогам раніше встановлених 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший викладач». 



На тому ж засіданні визнано, що Старанко Т. В. відповідає займаній посаді викладача спеціальних дисциплін та 

вимогам раніше встановленої кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії». 

Обидва рішення підтверджено на засіданні атестаційної комісії ІІІ рівня. Відповідно до п. 6.1 Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 

930 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550, на підставі рішення атестаційної 

комісії ІІІ рівня при Департаменті освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, протокол від 20 квітня 

2021 року № 2 був виданий наказ № 61 від 20.04.2021, у якому:  

- продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам, яких за результатами 

атестації визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»: 

Старанко Тетяні Володимирівні; 

- продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам, яких за результатами 

атестації визнано такими, що 13 відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 

та раніше присвоєному педагогічному званню «старший викладач»:      Віщенко Ользі Володимирівні. 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки ЛОДА виданий наказ ВП «Брянківський коледж ЛНУ імені 

Тараса Шевченка» про результати атестації від 21.04.2021 № 22-ОД. 

 

Результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Згідно з новим Порядком підвищення кваліфікації, викладачі уже скористались різними пропозиціями освітніх 

порталів для удосконалення власної педагогічної майстерності: 

 



Кореняк Н.В. упродовж 2021 року підвищила кваліфікацію за програмами і темами: «Методи активізації 

навчального процесу: сучасні тренди» (Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу Сумського 

державного університету, 30 год, 2021); 

Камчатна Н.В. упродовж 2021 року підвищила кваліфікацію за темою:  «Правове регулювання осіб з особливими 

освітніми потребами » (Всеосвіта, 24 год.); 

Левшіна Г.Д. упродовж 2021 року закінчила навчання на дистанційних курсах за програмою:  «Методи активізації 

навчального процесу: сучасні тренди» (Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу Сумського 

державного університету, 30 год, 2021); 

Радіонова Є.В. упродовж 2021 року. закінчила навчання на дистанційних курсах і семінарах за такими темами і 

напрямами: 

-  «Методи активізації навчального процесу: сучасні тренди» (Центр розвитку кадрового потенціалу навчального 

закладу Сумського державного університету, 30 год, 2021); 

- «Інклюзивна освіта в умовах сучасної школи» (освітній портал «На урок», 10 год, 2021); 

- «Інклюзивна освіта:  досвід упровадження в сучасних умовах» (освітній портал «На урок», 10 год, 2021); 

Сапіжак М.С. закінчив навчання на дистанційних курсах за такою темою:  «Організація інклюзивного середовища 

в закладі освіти» (Всеосвіта, 30 год.)  

Шубіна Г.О.  протягом 2021 року підвищувала кваліфікацію за програмою: «Використання безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі» (Центр розвитку кадрового потенціалу навчального 

закладу Сумського державного університету, 30 год); 

 



Черемісова Т.В. підвищувала кваліфікацію за програмами: 

- вебінар «Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві: практичний досвід та зразки документів» 

(Цифрове видавництво MCFR, 2021 р.);  

- вебінар «Літні виклики для здоров’я. Практичні поради з домедичної допомоги» (Цифрове видавництво MCFR, 

2021 р.); 

- «Цифровий профіль педагога» вибіркової компоненти професійної програми підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників «Професійний розвиток викладача закладу фахової передвищої освіти» (Центр інноваційних 

освітніх технологій навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти національного університету 

«Львівська політехніка», 30 год, 2021 р.); 

Дунець Н.В. підвищувала кваліфікацію протягом 2021 року за напрямом: в онлайн-семінарі «Мовою барв, 

орнаменту і крою. Український традиційний одяг як відображення культури, традиції вашого краю (з досвіду роботи 

Музею українського костюма та української писанки Науково-методичного центру ВФПО)» (Науково-методичний 

центр вищої та фахової передвищої освіти, 8 год, 7 квітня 2021 р.). 

Таким чином, систематично педагогічний колектив коледжу працює над розвитком професійної майстерності та 

удосконаленням організації освітнього процесу та виконанням завдань щодо втілення методичної проблеми коледжу та 

циклових комісій. 

Працевлаштування випускників 

З метою сприяння здобувачам освіти у працевлаштуванні, підтримці партнерських відносин з роботодавцями та 

відповідно до вимог Законів України «Про фахову передвищу освіту» від 04.03.2020 №524, «Про внесення змін до 

Закону України "Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників» від 06.10.2016 №1662-VIII, Положення про 



підрозділ - Комісію щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників ВП «Брянківський коледж Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка» в коледжі функціонує комісія зі сприяння працевлаштуванню 

студентів і випускників коледжу. 

За минулий 2020/2021 навчальний рік проведено три організаційних засідання комісії, на яких розглядалися 

питання: стан оформлення договорів на виробничу практику здобувачів освіти коледжу; аналіз стану майбутнього 

працевлаштування студентів-випускників наступних груп: 41-МП, 31-ЕП, 41-ДГ, 201-БО; можливості працевлаштування 

студентів коледжу, що навчаються; розгляд попиту на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює коледж, шляхом 

співпраці з Центром зайнятості населення м. Лисичанськ та ін. 

За зверненнями студентів і роботодавців, у лютому 2021 року працевлаштовані 8 випускники коледжу 

спеціальності 022 Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика): Дерикот І.А., Шевченко Н.А. у салон 

краси «Валері» м. Лисичанськ, Ващенко А.В. в студії краси «Nail House», Гузенко В.О. в студії краси «Make up», 

Кравчук Д.О. в салоні краси «Ап Грейт», Слюсар В.О. в студії краси «АТ», Тригуба В.С. в перукарні «Рудий лев» (м. 

Кривий Ріг); Олійник Г.В. в салоні краси «Мон Піон» м. Дніпро.  

У червні 2021 року працевлаштований 1 випускник коледжу спеціальності 051 Економіка: Богданов О.В. на 

«Укрзалізниця» м. Попасна. 

Коледж є відокремленим структурним підрозділом ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка». У 2021р. продовжили навчання  в університеті за ОКР бакалавр випускники коледжу - 7 осіб: 

спеціальність «Маркетинг»                                      - 1 чол. (Попкова А.С.); 

спеціальність «Дизайн (графічний дизайн)»       - 6 чол. (Бабічева А.С., Захарова Д.О., Прокудіна М.К., Ільків  Т.Е., 

Момот М.О., Саламатова М.В.). 



Також продовжида подальше здобуття освіти випускниця Костецька Л.В. в Криворізькому державному 

педагогічному університеті. 

 

Фінансово-господарська діяльність та соціальна підтримка учасників освітнього процесу 

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. 

Адміністрація Брянківського коледжу забезпечує розвиток соціальної сфери та  соціальний захист педагогічних 

працівників, співробітників та студентів. Вчасно і в повному обсязі виплачувалась заробітна плата працівникам та 

стипендія студентам як виконання головної соціальної гарантії.  

Підтримувались безпечні та сприятливі умови для праці і навчання. Забезпечений належний рівень медичного 

обслуговування, постійно проводились превентивні заходи серед студентської молоді.  

Повною мірою забезпечено поселення іногородніх студентів місцями.  

Показники фінансово-економічної діяльності та соціальної підтримки навелені у таблиці 3. 

  



Таблиця 3 

Фінансово-господарська діяльність коледжу за 2021 рік 

Фінансово-господарська діяльність 

Показники 
Всього (грн.) 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 2021 рік 

придбання 

комп'ютерної техніки, 

господарчих 

матеріалів, 

канц.товарів (за 

рахунок спец.фонду) 

      31400         2184 1158     34742 

Непільгова категорія студентів: 

Стипендія 41917,19 35259,52 35301,66 35511,38 36316,94 34493,16 31747,1 29622,46 45080 43250,59 42700 58100 469300 

РАЗОМ: 41917,19 35259,52 35301,66 35511,38 36316,94 34493,16 31747,1 29622,46 45080 43250,59 42700 58100 469300 

Пільгова категорія студентів: 

Студенти сироти та під опікою: 

стипендія 7422,75 4450 3405 3405 3405 3482,18 3485,89 3485,89 21073,39 20885,89 20885,89 20791,17 116178,05 

матеріальна 

допомога 
                      816 816 

харчування 4140 1250 1380 1340 1380 1340 1380 1380 1340 1380 1340 26249,13 43899,13 

одяг                 595     2171,75 2766,75 

література                 10710     30150 40860 

допомога при 

працевлаштуванні 
                        0 

РАЗОМ: 11562,75 5700 4785 4745 4785 4822,18 4865,89 4865,89 33718,39 22265,89 22225,89 80178,05 204519,93 

Студенти інших пільгових категорій: 

РАЗОМ: 3746,01 6537,05 5709,35 5713,80 5789,45 5885,57 2889,83 2889,83 3779,83 3779,83 3811,87 3877,73 54410,15 

Адміністрація та викладачі 

Грошова 

винагорода за 

сумлінну працю 

                    76891,21   76891,21 

премія             8193,9         8878,1 17072 

матеріальна 

допомога                         
0 





 


