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ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЛУГАНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
ЗА 2019 РІК
У зв’язку з наказом Міністерства культури України № 848/1/17-19 від
30.08.2019 року про звільненням від виконання обов’язків ректора Бігус О.О.
та наказом Міністерства культури України № 855/1/17-19 від 02.09.2019 року
про призначення виконуючого обов’язки ректора Юдова М.О. Луганська
державна академія культури і мистецтв (далі ЛДАКМ) повідомляє про
наступне.
В 2019 році в ЛДАКМ здійснювалась робота за всіма видами діяльності, а
саме: освітньою, науковою, методичною, організаційною тощо.
Для проведення вступної кампанії 2019 року Вченою радою Академії
27 грудня 2018 року були затверджені «Правила Прийому до Коледжу
Луганської державної академії культури і мистецтв у 2019 році» та
24 січня 2019 року були затверджені «Правила Прийому до Луганської
державної академії культури і мистецтв у 2019 році». Також, при складанні
кошторису на 2019 рік, були враховані показники прийому для Академії і
Коледжу (по КПКВК 1801060).
Станом на 01.10.2019 року контингент Академії складає 245 осіб,
а Коледжу Академії 107 осіб.
Сьогодні Академія реалізовує свою освітню діяльність, використовуючи
аудиторний фонд Київського національного університету культури і мистецтв,
Київського кооперативного інституту бізнесу і права, Державного
підприємства «Українська студія хронікально-документальних фільмів». Для
забезпечення освітнього процесу з 01 вересня 2019 року адміністрація Академії
має попередні домовленості про використання матеріально-технічного і
аудиторного забезпечення з іншими навчальними закладами м. Києва.
Коледж проводить освітню діяльність на орендованих площах:
Кремінського професійного ліцею – 259,7м2, Відділу освіти Кремінської
районної державної адміністрації Луганської області – 240,9 (Будинок дитячої
творчості), КУ «Кремінська РДМШ» - 45,83, КУ «Кремінський РБК» – 48,7,
Також під гуртожиток для студентів і викладачів Коледж орендує 199,9 кв.м
КУ «ПЗОВ «Мрія». Загальна площа орендованих приміщень – 795,03м2.
Фонд бібліотеки Коледжу нараховує 2438 екземплярів підручників,
літературних та періодичних видань.

Загальний контингент Академії станом на 01.10.2019 року
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Сьогодні Академія реалізовує свою освітню діяльність, використовуючи
аудиторний фонд Київського національного університету культури і мистецтв,
Київського кооперативного інституту бізнесу і права, Державного
підприємства «Українська студія хронікально-документальних фільмів». Для
забезпечення освітнього процесу з 01 вересня 2019 року адміністрація Академії
має попередні домовленості про використання матеріально-технічного і
аудиторного забезпечення з іншими навчальними закладами м. Києва.
Коледж проводить освітню діяльність на орендованих площах:
Кремінського професійного ліцею – 259,7м2, Відділу освіти Кремінської
районної державної адміністрації Луганської області – 240,9 (Будинок дитячої
творчості), КУ «Кремінська РДМШ» - 45,83, КУ «Кремінський РБК» – 48,7,
Також під гуртожиток для студентів і викладачів Коледж орендує 199,9 кв.м
КУ «ПЗОВ «Мрія». Загальна площа орендованих приміщень – 795,03м2.
Фонд бібліотеки Коледжу нараховує 2438 екземплярів підручників,
літературних та періодичних видань.
В рамках виконання проекту «Американські книги – переміщеним
університетам» громадська організація «Асоціація «Інформатіо-Консорціум»
при підтримці Посольства США в Україні подарувала в травні поточного року
бібліотеці Коледжу 388 книг на суму 121548 грн.
На сьогоднішній день ЛДАКМ здійснила та продовжує здійснювати
підготовку з галузі знань: 02 «Культура і мистецтво». Підготовка за ступенем
освіти бакалавр здійснюється за 3 спеціальностями, за ступенем освіти магістр
за 2 спеціальностями. На сьогоднішній день всі спеціальності є
акредитованими за відповідним рівнем. Коледж ЛДАКМ забезпечує підготовку
за галуззю знань 02 «Культура і мистецтво». Підготовка за освітньокваліфікаційним
рівнем
«молодший
спеціаліст»
здійснюється
за
7 спеціальностями. На сьогоднішній день всі спеціальності також є
акредитованими.
Таким чином, діяльність ЛДАКМ у сфері підготовки кадрів охоплює
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та ступені освіти
бакалавра та магістра.
Навчальна робота є одним із головних напрямів діяльності ЛДАКМ.
Незмінними залишаються визначені пріоритети у сфері навчальної і навчальнометодичної роботи, спрямовані на забезпечення якості освіти. Навчальний
процес забезпечується в повному обсязі, на базі Київського національного
університету культури і мистецтв.

У звітному році в Луганській державній академії культури і мистецтв
продовжувалось запровадження норм законів України «Про вищу освіту» та
"Про освіту", зокрема:
• для набору на навчання за новим переліком спеціальностей розроблено й
затверджено освітні, освітньо-професійні та освітньо-наукові програми;
• затверджене нове Положення про організацію освітнього процесу, яке на
сьогодні є найдосконалішим у вищій освіті України;
• продовжується запровадження компонентів внутрішньої системи
забезпечення якості, основні завдання якої визначено у Положенні про
організацію освітнього процесу:
• затверджене Положення про академічну доброчесність учасників
освітнього процесу в Луганській державній академії культури і
мистецтв;
• затверджений, та введений в дію Кодекс корпоративної культури

Луганської державної академії культури і мистецтв.
Керівництво та колектив ЛДАКМ приділяють значну увагу
профорієнтаційній роботі серед майбутніх абітурієнтів. Протягом звітного
періоду навчальний заклад здійснював підготовку до вступної кампанії
2019 року. В 2019 році Академія здійснила набір на спеціальності
024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво, 026 Сценічне мистецтво. Усі
заплановані профорієнтаційні заходи виконувались повністю у встановлені
строки.
Профорієнтаційна робота ЛДАКМ в першу чергу організована на
залучення талановитої молоді із зони ООС і АТО та мешканців населених
пунктів на лінії зіткнення.
На базі Коледжу Академії створено і успішно працює освітній центр
«Донбас-Україна», де вступник може пройти відповідну атестацію, отримати
документ про базову чи повну середню освіту й після цього вступити до
переміщених закладів освіти за спрощеною системою. Освітній центр «ДонбасУкраїна» на базі Коледжу Луганської державної академії культури і мистецтв
(м. Кремінна) розпочав свою роботу 19 червня 2017 року.
У поточному році до ОЦ «Донбас-Україна» за консультацією звернулося
27 осіб з числа мешканців Луганської та Донецької областей з міст
Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжнє, Лиман, Антрацит та с. Новолуганське
Артемівського району. Скористалися спрощеною процедурою та вступили до
коледжу 2 особи.В 2019 році ЛДАКМ значно збільшила інформаційну

активність та представленість вишу в регіональному та національному
інформаційному просторах. Це надало можливість більш повно та об’єктивно
висвітлювати поточну діяльність і перспективні напрями діяльності ЛДАКМ,
привертати увагу до проблем, налагоджувати пряму комунікацію з цільовими
аудиторіями (студенти, абітурієнти, представники академічного середовища,
органи влади, місцева громада тощо). Розширюється пул спікерів (члени
адміністрації та представники кафедр – викладачі і студенти), які оперативно
поширюють інформацію про позитивні здобутки вишу, іміджеві заходи та
міжнародні зв’язки.
Регулярно оновлюється контент офіційної сторінки сайту та соціальної
мережі у «Facebook», де розміщуються новини із життя ЛДАКМ – анонси
подій (внутрішні заходи, конференції, відкриті лекції тощо), додаткова
профільна інформація. Це дає можливість більш широко інформувати цільові
аудиторії та популяризувати профільні ресурси ЛДАКМ. Також важливі події
розміщені на офіційних ресурсах Коледжу ЛДАКМ, структурного підрозділу.
Системно відстежуються факти професійних успіхів студентів та викладачів
ЛДАКМ.
Велика увага в Академії та Коледжі приділяється виховній роботі.
Студентів активно залучають до самоврядування. В Академії успішно працює
студентський парламент.
Студенти Академії є учасниками різних науково-практичних
конференцій і творчих заходів.
Студенти першого курсу спеціальності «Музичне мистецтво» Тетяна
Бура і Попітціану Юліан брали участь у міжнародному конкурсі духових
інструментів «The International Festival and Competition «21th Century Art»
(26 травня 2019 р., м. Київ).
Студенти другого курсу спеціальності «Сценічне мистецтво» Палій Юлія
отримала гран-прі, номінація «Літературний театр» у Всеукраїнському
фестивалі студентської художньої творчості «Весняна хвиля» – XVII (16 квітня
2019 р., м. Київ); Мошкутело Анастасія – перше місце, номінація
«Літературний театр» у «Ukrainian students games – 2019» (квітень, м. Київ).
Студентка другого курсу спеціальності «Хореографія» Валерія Шкода
зайняла третє місце на змаганнях по черлідингу, серед студентів вузів України
та місце у віковій групі «seniors» у Чемпіонаті України з черлідингу – 2019
(19-20 квітня 2019 р., м. Харків).

Студентка другого курсу спеціальності «Сценічне мистецтво» Палій
Юлія 22-24 лютого 2019 року була модератором зйомок популярного дитячого
талант-шоу «Круче всех» на телеканалі «Інтер»; ведучою восьмого і дев’ятого
міжнародного конкурсу-фестивалю «Профест» 5-7 травня 2019 року, місто
Київ; була ведучою культурно-мистецької програми «Рокам ніколи пам`яті не
стерти» в культурно-мистецькому комплексі «Співоче поле» 9 травня
2019 року, м. Київ.
У рамках реалізації міжнародної діяльності Академією був підписаний
Меморандум про згоду з Краківською академією музики м. Бидгоща
(Республіка Польща) для встановлення і розвитку зв’язків між вузами та
обміну студентами. Основними завданнями є організація обміну вченими в
рамках програми візітінг-професорів на короткий період (до 3 місяців) або
тривалий період (3-6 місяців) та організація обміну студентами по академічній
мобільності, в тому числі виконання дипломних робіт (проектів), магістерських
робіт, наукові стажування від 2 тижнів до 6 місяців. Професор Краківської
музичної Академії та кафедри автентичної музики Варшавського університету
по класу труби та класу барокової труби Слюсарчик Томаш провів у жовтні та
березні 2018-19 навчального року майстер-класи для студентів Луганської
державної академії культури і мистецтв.
Студенти Коледжу беруть активну участь в загальноміських, районних,
обласних заходах. Так, студенти Коледжу брали участь в урочистих заходах
«Луганщина – це Україна», присвячених Дню утворення Луганської області,
які проходили в м. Кремінна 01.06.2019 р.: в т.ч. в обласній виставці майстрів
декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Традиції, що єднають»,
пересувної виставці «Гордість твоя, Луганщино».
В І Всеукраїнській художній виставці сучасних дипломних робіт
студентів вищих навчальних закладів України I-IV рівня акредитації за
напрямком підготовки «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
прийняли участь 12 дипломників, Маркова Д. посіла 2 місце, Рожкова О. –
приз глядацьких симпатій.
Головною проблемою на сьогоднішній день залишається відсутність
власної (орендованої) матеріально-технічної бази та гуртожитків. Академія
розміщувала студентів в гуртожитках дружніх їй вишів та технікумів.
Збільшення чисельності студентів ставить перед Академією нові задачі,
які треба вирішувати. Тому, продовжується робота з пошуку приміщень, які

можливо використовувати для організації навчального процесу з 1 вересня
2020 року.
Роботу за 2019 рік також було спрямовано на забезпечення виконання
захищених статей бюджету: виплата стипендії, заробітної плати, комунальних
послуг. За результатами 2019 року заборгованості з виплат по заробітній платі,
стипендії, комунальних послугах відсутні. Керівництво неухильно
дотримується фінансової дисципліни. Протягом звітного періоду штрафи на
установу контролюючими органами не накладалися.
Всі доручення Міністерства за звітній період були виконані вчасно та
якісно.

