План роботи
ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка»
на квітень 2018 року

На контролі:
Зміст

Відповідальні

- 11.04.18р.
Рада з соціально-гуманітарної Чурілова В.Є.
роботи:
«Ефективність участі у конкурсі
проектів краєзнавчого
напряму
«Єдина і сильна»
- 24.04.18р. Регіональний фестиваль «Сузір’я Заступник директора з СГР
колискової Донбасу»
Літовка О.П.

- Виконання програм практичного навчання Завідувач НВП Ігнатуша А.Л.
на ІІІ курсі спеціальностей галузі «Освіта».
- Організація
практики
«Позанавчальна Завідувач НВП Ігнатуша А.Л.
виховна робота» на спеціальності «Фізичне
виховання» (І курс).
- Надання матеріалів атестації педагогічних Завідувач навчально-методичного
працівників комісії вищого рівня
кабінету Сергієнко Л.В.
(02.-06.2018)
- Проведення педагогічної ради «Аналіз
якості реалізації ІV (узагальнюючого) етапу
Програми освітньої діяльності щодо пошуку
шляхів ефективного входження світового
медіапростору в умовах удосконалення
інформаційного освітнього середовища»
(25.04.2018 р.)
- Конкурс-захист
курсових
робіт
(20.04.2018), пошуково-творчих та науководослідних робіт (17.04.2018)

Завідувач навчально-методичного
кабінету Сергієнко Л.В.

- Проведення еколого-патріотичного маршу
до Всесвітнього Дня Землі та Дня Довкілля
(за програмою заходів)

(Шевирьова І.Г., Шевирьова А.Г.)

Завідувач навчально-методичного
кабінету Сергієнко Л.В., методист
Жалдакова Ю.В.

- Участь у 2 Всеукраїнській студентській (Крошка С.А.)
науково-практичній інтернет-конференції
«Сучасні проблеми фізичного виховання і
спорту: погляд молоді» (18-19.04.2018)
- Участь
у
регіональному
науково- (Завідувач навчально-методичного
практичному семінарі «Соціокультурні та кабінету Сергієнко Л.В.)
професійні
координати
становлення
особистості» (20.04.2018)
- Участь у ІІ Всеукраїнській студентській (Жалдакова Ю.В.)
науково-практичній
конференції
«Романо-германські мови в сучасному
міжкультурному просторі» (23.04.2018)
(Крошка С.А.)
- Участь у ІІ Міжнародній науковопрактичній конференції «Інновації
партнерської взаємодії освіти, економіки
та соціального захисту в умовах інклюзії
та прагматичної реабілітації соціуму» (2627.04.2018)
- Проведення та аналіз проміжної атестації (Зав. денного навчання Матліна О.В.)
знань студентів.
(Заступник директора з навчальної
- Робота по підготовці до ЗНО
роботи)

План засідань педагогічної ради
1.«Аналіз якості реалізації ІV (узагальнюючого) етапу
Програми освітньої діяльності щодо пошуку шляхів
ефективного входження світового медіапростору в
умовах удосконалення інформаційного освітнього
середовища»

Зав. навчальнометодичного
кабінету

2. Про підготовку до проведення ДПА, ДКА.

Заступник
заступник
директора з НР,
директора з НР
голови ц.к.
План засідань адміністративної наради
1. Аналіз рубіжної атестації знань студентів.
Заступник директора завідувач
з НР, завідувач
денного
денного навчання
навчання
2. Анонс медіа-центру.
Завідувач бібліотеки Завідувач
бібліотеки
Завідувач денного
завідувач
3. Про збереження контингенту студентів. Перевірка
навчання
Матліна
денного
результатів відвідування навчальних занять. Ефективність
О.В.
навчання
профорієнтаційної роботи.
4.

1.

2.
3.

1.

1.

2.
3.
4.

Результати переддипломної практики на Іvкурсів.

Завідувач НВП,
методисти практик

План засідань навчально-методичної ради
Про результати участі студентів у коледжному етапі
завідувач НМК
олімпіад з предметів загальноосвітнього циклу та
олімпіад зі спеціальності
Про підготовку атестатів, додатків до атестатів,
Куратори груп,
дипломів, додатків до дипломів.
голови ц.к.
Про стан підготовки дипломних робіт.
Голова ц.к.
загальної
філології
План засідань ради з соціально-гуманітарної роботи
Ефективність участі у конкурсі Літовка О.П.
проектів
краєзнавчого
напряму
«Єдина і сильна»
План засідань циклових комісій
Про результати участі студентів в коледжному етапі
олімпіад з предметів загальноосвітнього циклу та
олімпіад зі спеціальності
Про підготовку атестатів, додатків до атестатів,
дипломів, додатків до дипломів.
Про стан підготовки дипломних робіт.
Результати атестації

завідувач НВП

завідувач НМК
голова НМР
голова ц.к.
загальної
філології

Чурілова В.Є.

Літовка О.П.
Чурілова В.Є.

члени ц.к.

голова ц.к.

Члени ц.к.

голова ц.к.

Члени ц.к.
Члени ц.к.

голова ц.к.
Члени ц.к.

Внутрішньоколеджні заходи
№
Зміст роботи
з/п
1. - Масова інформаційно -прсвітницька
робота з державної політики щодо
протидії насильства в сім’ї, торгівлі
людьми.

2.

- Перевірка відвідування навчальних
занять студентами академічних груп
- Проведення коледжної олімпіади з
інформатики

Термін
виконання
2 квітня 2018
року
Понеділок

Відповідальні
1к – Хомич О.М.
2-3 к – Пивоварова
А.С.
4к. – Брюховецька О.
А.

3 Квітня 2018 (Зав. ден.навчанння
Матліна О.В.)
(Вівторок)
(Тур А.М., Бєліков
М.Г.)

3.

- Підготовка до ЗНО

4 Квітня 2018 (Заступник
директора з
(Середа)
навчальної роботи
Тарарива Л.Ю,
викладачі загальної
філології)

4.

- Підготовка зведених відомостей про
результати атестації

5 Квітня 2018 (Зав. ден. навчання
Матліна О.В.)
(Четвер)

5.

- Підготовка зведених відомостей про
результати атестації

6.

- Психологічний тренінг «Шок
професійного старту для студентів
випускних груп

6 Квітня 2018 (Зав. денного
навчання Матліна
(П'ятниця)
О.В.)
(Шевирьова Г.Г.,
10 Квітня
Хомич О.М.)
2018
(Вівторок)

- Проведення коледжної олімпіади з
математики.

(Живогляд С.В.)

- Надання матеріалів ДПА літньої
заліково-екзаменаційної сесії
викладачами.
-

(голови ц/к)

7.

8.

9.

Адміннарада:
1. Аналіз рубіжної атестації знань
студентів
Рада з соціально-гуманітарної
роботи:
1. Ефективність участі у конкурсі
проектів краєзнавчого напряму
«Єдина і сильна»
- Надання матеріалів до навчальної
частини для проведення державної
кваліфікаційної атестації.

Зав. ден.навчання
11 Квітня
2018 (Середа) Матліна О.В.
Літовка О.П.
Чурілова В.Є.

(голови ц/к,
12 Квітня
2018 (Четвер) викладачіпредметники)

Надання матеріалів до навчальної 13 Квітня
частини для проведення державної 2018
кваліфікаційної атестації. (П'ятниця)

(голови ц/к,
викладачіпредметники)

10. - День відкритих дверей.

Секретар
14 Квітня
2018 (Субота) приймальної комісії
Гуцкало О.О.
- Підбиття підсумків інтернет-конкурсу
Демченко П.Є.
творчої молоді
«Я – Луганщини гордість і надія»

11. - Загальноколеджний еколого-патріотичний 16 Квітня
марш до Всесвітнього Дня Землі та Дня
2018
Довкілля (за програмою заходів)
(Понеділок)

(Шевирьова І.Г.,
Шевирьова А.Г.)

- Засідання комісії з питань
працевлаштування

(Шевирьова І.Г.)

- Подання курсових робіт на експертизу

(голови ц/к, наукові
керівники)
(Демченко
П.Є.,Брюховецька
О.А.)

12. - Проведення коледжної олімпіади з фізики

- Проведення тренувального ЗНО

17 Квітня
2018
(Вівторок)

(Гречишкіна Т.О)

13.

- Проведення обласної олімпіади з
інформатики
Адміннарада
1. Про збереження контингенту
студентів. Перевірка результатів
відвідування навчальних занять.
Ефективність профорієнтаційної
роботи.
2. Результати переддипломної практики
студентів ІV курсів.

(Тур А.М., Бєліков
18 Квітня
2018 (Середа) М.Г.)

3. Анонс медіа-центру.

(Завідувач
бібліотеки)
(Заступник
19 Квітня
2018 (Четвер) директора з
навчальної роботи
Тарарива Л.Ю.)
20 Квітня
2018
(П'ятниця)
Матліна О.В.

14. - Підготовка звітів «Рух контингенту».

15.

Розробка авторських електронних
посібників
«Екологічні ігри та казки для дітей
дошкільного віку»
«Основи 6едіа центр педагогіки»

(Завідувач денного
навчання Матліна
О.В.)
(Завідувач з НВП
Ігнатуша А.Л.)

Літовка О.П.

Методика виховної роботи

Шевирьова І.Г.

Анатомія людини в Moodle

Шевирьова Г.Г.

Електронна подорож у світ мистецтва (картини
українських художників)

Матліна О. В

Проект «Дошкільникам про українську державу»

Матліна О. В

Проект
«Виховний потенціал
династій: династія Зуй – Коритко»

Створення офф-лайн
педагогіки (дві)

лекцій

педагогічних

з

дошкільної

Саприкіна Т.Г.

Аль-Хамадані Н.Д.

Створення
відео-лекцій
з
психології
за
темами
,,Особистість
та
діяльність”,
,,Увага”,
,,Пам’ять.
Мислення”, ,,Емоції та почуття”, ,,Відчуття”.

Літовка О.П.

Створення відеоролику «З любов’ю до України»
(За творчістю Володимира Сосюри)

Гречишкіна Т.О.

Інформаційні технології на заняттях з ФК

Борисенко Л.Л.

Теорія і методики фізичного виховання

Борисенко Л.Л.

Теорія і методики фізичного виховання

Крошка С.А.

Спортивна реабілітація

Крошка С.А.

Гімнастика з методикою викладання

Сліпецький В.П.

Плавання з методикою викладання

Сліпецький В.П.

Історія фізичної культури

Крошка С.А.

Електронний посібник «Подорож до країни
Мистецтва. Друга частина»

Мурсамітова І.А.

Off-line – лекція «Українська народна пісня»

Гарбузюк Т.В.

Off-line – лекція «Народні інструменти України.
Частина 2»

Гарбузюк Т.В.

Off-line лекція «Революція Гідності»

Чурілова В.Є.

Розробка навчальних, навчальнометодичних посібників, методичних
рекомендацій, проектів
із застосуванням сучасних освітніх
технологій
Навчально-методичний посібник з методики
математики

Методичний та електронний посібник
«Педагогічна практика в ДНЗ»

Віртуальний екологічний календар знаменних дат

Розробка дистанційних курсів в системі Moodle
для студентів за альтернативними формами
навчання

Ляшенко К.І.

Аль-Хамадані Н.Д.

Шевирьова Г.Г.

Сліпецький В.П.

Розробити навчальний курс «Вступ до інклюзивної
освіти»

16. Інформаційно-просвітницька година:
- І к.« До всесвітнього дня книги і
авторського права»

Крошка С.А.
Борисенко Л.Л.

23 Квітня
2018
(Понеділок)

- Екологічний челлендж «Чиста планета –
запорука щасливого людства»
- ІПГ до Всесвітнього дня здоров’я
«Світові тенденції валеологічного руху в
ХХІ столітті»

Борисенко Л.Л.

- Екологічний челлендж «Чиста планета –
запорука щасливого людства»

Куратори 4-х курсів

- Настановча конференція з пасивної
практики
«Позанавчальна
виховна
робота» на спеціальності «Фізичне
виховання» 1 курс

(Завідувач НВП,
методист)

Навчально-методична рада:
- Про результати участі студентів у
коледжному етапі олімпіад з предметів
загальноосвітнього циклу та олімпіад зі
спеціальності
- Про підготовку атестатів, додатків до
атестатів, дипломів, додатків до
дипломів.
- Про стан підготовки дипломних робіт.
17.

(Завідувач
медіацентру коледжу
Старостенко Н.О.,
Сергєєва І.Ю.)
Куратори 2-х курсів

Регіональний фестиваль «Сузір’я
колискової Донбасу»

- Контроль практики в групі 1 АФ
- Засідання циклових комісій за графіком

завідувач НМК
(Сергієнко Л.В.)
голова НМР
(Тарарива Л.Ю.)
Голова ц/к загальної
філології
Севастянова О.А.
24 Квітня
2018
(Вівторок)

(Заступник
директора з СГР
Літовка О.П., робоча
група)
(Завідувач НВП
Ігнатуша А.Л.,
методист)
Члени ц.к.

- Контроль практики в групі 1 АФ
(Завідувач НВП Ігнатуша А. Л.,
методист)

(Завідувач НВП
Ігнатуша А. Л.,
методист)

18. - Педрада
1. «Аналіз якості реалізації ІV
(узагальнюючого) етапу Програми
освітньої діяльності щодо пошуку
шляхів ефективного входження
світового медіапростору в умовах
удосконалення інформаційного
освітнього середовища».
2. Про підготовку до проведення ДПА,
ДКА

25 Квітня
2018 (Середа) (Зав. навчальнометодичного
кабінету Сергієнко
Л.В.)

19. - І курси ІПГ до роковин Чорнобильської
трагедії «Гіркі дзвони Чорнобиля»

Аль-Хамадані Н.Д.
26 Квітня
2018 (Четвер)

- ІІ курси ІПГ до роковин Чорнобильської
трагедії «Чорний біль моєї Батьківщини»
- ІІІ курси ІПГ до роковин
Чорнобильської трагедії «Біль
Чорнобиля – мій біль»
- ІVкурси ІПГ до роковин Чорнобильської
трагедії «Гірка сповідь Прип’яті…»
- Контроль практики в групі 1 АФ

(Заступник
директора з НР
Тарарива Л.Ю.)

Шевирьова А.Г.

Демченко П.Є.
Брюховецька О.А.

(Завідувач НВП
Ігнатуша А.Л.,
методист)

20. - Підсумкова конференція з практики
«Позанавчальна виховна робота» на
спеціальності «Фізичне виховання» 1 курс

27 квітня
2018
(П’ятниця)

(Завідувач НВП
Ігнатуша А.Л.)

