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

На контролі:
-

Зміст
Відповідальні
- 03.10.2018 Педагогічна рада.
1.Результати діагностичного етапу програми адаптації Заступник директора з СГР
студентів нового набору «Крокує першокурсник.
Модернізація змісту програми відповідно до спектру
виявлених проблем студентів «групи ризику».

-

04.10.18.
Урочистий захід, присвячений Дню Севастянова О.А., Гарбузюк Т.В.
працівника освіти «Палай для того, щоб світити»

-

08.10.18 Загальноколеджний екологічний марш

11.10.2018
ІІІ Регіональний семінар-виставка
"Актуальні проблеми розвитку спорту з собаками в
регіоні".
- Урочисті спортивно-патріотичні змагання (у межах
семінару-практикуму), приурочені до відзначення Дня
захисника України
-

-

(Толмачова І.Г., Шевирьова Г.Г.)
(Цвік О.С)
(Сліпецький В.П.)

-

13.10.2018 Розширене засідання Президії академії Літовка О.П., Сергієнко Л.В.
педагогічних наук України з ученою радою ЛНУ
імені Тараса Шевченка

-

Виконання графіків проведення уроків і занять з Завідувач з НВП Ігнатуша А.Л.
практичного
навчання
на
спеціальності
«Технологічна освіта»,
«Початкова освіта»,
«»Фізичне виховання».

- Хід атестації педагогічних працівників
- Підготовка матеріалів до участі в конкурсі (Завідувач НМК Сергієнко Л.В.)
професійної майстерності “Педагогічний ОСКАР –
2019”
- Підготовка матеріалів до розширеного засідання (Завідувач НМК Сергієнко Л.В.)
Вченої
ради
ДЗ «Луганський
національний
університет імені Тараса Шевченка»

Внутрішньоколеджні заходи
№
з/п
1.

Зміст роботи

Термін
виконання

ІПГ:
1 жовтня
- Професійно - орієнтована зустріч - 2018 року,
діалог із запрошеними освітянами, понеділок
профільними фахівцями галузей міста,
області

Відповідальні
«Початкова освіта» Ляшенко К.І.
«Дошкільна освіта» Сидоренко Н.М.
«Технологічна освіта»
- Демченко П.Є
«Журналістика»Севастянова О.А.
«Фізичне виховання» Крошка С.А.

2.

3.

4.

- Контроль практики «Пробні уроки» на
спеціальності «Технологічна освіта
- 02.10.2018-04.10.2018 Кубок ЛПК
пофутболу серед юнаків

2 жовтня
2018 року,
вівторок

3 жовтня
2018 року,
1.Результати
діагностичного
етапу
середа
програми адаптації студентів нового набору
«Крокує
першокурсник.
Модернізація
змісту програми відповідно до спектру
виявлених проблем студентів «групи
ризику.

Завідувач з НВП
Ігнатуша А.Л.
Ляшенко В.В.

- Педагогічна рада:

- Урочистий захід, присвячений Дню
працівника освіти «Палай для того, щоб
світити»

4 жовтня
2018 року,
четвер

Заступник директора
з СГР

Севастянова О.А.,
Гарбузюк Т.В.

5.

6.

- Оголошення конкурсу на кращу
методичну розробку уроку та виховного
заходу (методичний конструктор) із
застосуванням медіа технологій для
студентів 3-4 курсів «StartUp майбутній
фахівець» та вчителів міста та області.
- Оголошення інтернет-конкурсу
«Молодий вихователь Луганщини»
- Чемпіонат Луганської області з
легкоатлетичного кросу (Старобільськ)
- 08.10.18 Загальноколеджний
екологічний марш
- Чемпіонат ЛПК з легкої атлетики

5 жовтня
2018 року,
п’ятниця

Аль-Хамадані Н.Д.,
Сидоренко Н. М.,
Матліна О. В.
Ляшенко В.В.

8 жовтня
2018 року,
понеділок

- Рада СГР
1. Про реалізацію заходів, спрямованих на
адаптацію першокурсників коледжу.
Особливості адаптаційної роботи кураторів
груп з першокурсниками.
2. Пріоритетні напрями розвитку
студентського самоврядуванняв контексті
процесу підготовки компетентного фахівця.
Шляхи удосконалення існуючої системи
студентського самоврядування у коледжі.
7.

8.

Ляшенко К.І.

(Толмачова І.Г.,
Шевирьова Г.Г.)
Ляшенко В.В.
Заступник директора
з СГР Літовка О.П.

- Контроль практики «Пробні уроки» на
спеціальності «Початкова освіта»

9 жовтня
2018 року,
вівторок

- Адміннарада.

10 жовтня
2018 року,
середа

Завідувач з НВП
Ігнатуша А.Л.
Завідувач навчальнометодичного
кабінету
Сергієнко Л.В.

9.

10.

ІІІ
Регіональний
семінар-виставка
"Актуальні проблеми розвитку спорту з 11 жовтня
2018 року,
собаками в регіоні".
четвер
- Урочисті спортивно-патріотичні змагання
(у межах семінару-практикуму), приурочені
до відзначення Дня захисника України

Цвік О.С

- Робота комісії щодо перевірки стану
відвідування і відпрацювання
пропущених занять студентами коледжу

12 жовтня
2018 року,
п’ятниця

Заступник директора
з НР

13 жовтня
2018 року,
субота

Літовка О.П.,
Сергієнко Л.В.

16 жовтня
2018 року,
вівторок

Завідувач з НВП
Ігнатуша А.Л.
Ляшенко В.В.

11. - Розширене засідання Президії академії
педагогічних наук України з ученою
радою ЛНУ імені Тараса Шевченка

12.

13.

- Контроль практики «Пробні уроки» на
спеціальності «Фізичне виховання»
16-18 жовтня першість ЛПК з шашок та
шахів

Адміннарада
-Про результати щорічного оцінювання
фізичної підготовленості студентів

17 жовтня
2018 року,
середа

Сліпецький В.П.

Голова ц.к. фізичного
виховання
Крошка С.А.

14. - Проведення конкурсу декламування
віршів іншомовних поетів «Я серце
віддам Батьківщині»

15.

- Контроль відвідування навчальних
занять студентами академічних груп

18 жовтня
2018 року,
четвер

Бахмет М. Ю.

19 жовтня
2018 року,
п’ятниця

Завідувач денного
навчання

16. - Групові збори.
22 жовтня
Орієнтовний порядок денний:
1. Аналіз успішності та відвідування занять 2018 року,
студентами. понеділок

Куратори груп

2. Стан виконання обов’язків членів
самоврядування
17.

18.

- Контроль відвідування навчальних
занять студентами академічних груп

Адміннарада
Анонс медіа-центру.
24-25 жовтня - чемпіонат міста
Лисичанська з міні-футболу

19.

- Створення експозиції «Рік французької
мови в Україні»
- Проведення науково-практичного
семінару «Стандарт початкової освіти в
дії».
- чемпіонат України з легкоатлетичного
кросу (Івано-Франківськ)

23 жовтня
2018 року,
вівторок
24 жовтня
2018 року,
середа

25 жовтня
2018 року,
четвер

25-27 жовтня

Завідувач денного
навчання

Завідувач бібліотеки
Ляшенко В.В.
Бахмет М. Ю.
Ігнатуша А.Л.
Ляшенко К.І.

Ляшенко В.В.

20.

- Контроль відвідування навчальних
занять студентами академічних груп

21. - ІПГ на паралелях спеціальностей:
«Особливості роботи педагога початкової
ланки в ретроспективі Концепції Нової
української школи »
«Педагоги-новатори дошкілля
Луганщини»
«Розвиток ідей трудового виховання в
працях К. Ушинського»
«Сучасні течії спортивного руху
України»

26 жовтня
2018 року,
п’ятниця

29 жовтня
2018 року,
понеділок

- Засідання НМР
22. Розробка фонду медіаресурів
- з предметів загальноосвітнього циклу
Розробка авторських комп’ютерних
контролюючих програм
- з предметів загальноосвітнього циклу
Розробка навчальних, навчальнометодичних посібників, рекомендацій,
портфоліо
- - з предметів загальноосвітнього циклу
- План засідань ц/к ( за графіком)
23.

- Адміннарада

Ляшенко К.І.
Аль-Хамадані Н.Д
Саприкіна Т.Г.
Крошка С.А.

Севстянова О.А.

«Історія видавничої справи України та
світу»
- командна першість ЛПК з настільного
тенісу.

Завідувач денного
навчання

29-30 жовтня

Ляшенко В.В.

30 жовтня
2018 року,
вівторок

Голови ц/к

31 жовтня
2018 року,
середа

