План роботи навчально-методичного кабінету ВП «Лисичанський
педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» на 2018-2020 н. р.
№

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1. Організаційна робота
1.1

Розробити і затвердити план роботи
навчально-методичного кабінету

1.2

Поновити інформаційні стенди, виставки
новими
посібниками,
методичними Серпень-вересень
2018
матеріалами

Методист
коледжу

1.3

Поповнення
методичного
портфоліо
навчально-методичного кабінету

Протягом року

Методист
коледжу

1.4

Брати участь у підготовці засідань
педагогічної ради та навчальнометодичної ради коледжу

Протягом року

Завідувач
НМК

1.5

Спланувати роботу навчально-методичної
лабораторії коледжу

Серпень 2018

Завідувач
лабораторії

1.6

Спланувати роботу методичних
семінарів, тренінгів

Серпень 2018

Завідувач
НМК

1.7

Забезпечити роботу атестаційної комісії на
2018-2019 н. р.

Вересень 2018 –
березень 2019

Завідувач
НМК

1.8

Забезпечити участь викладачів у наукових
форумах, конкурсах різних рівнів
відповідно до інформаційних листів

Протягом року

Завідувач
НМК

Оновлення інформаційних матеріалів
сайту коледжу

Протягом року

Тур А. М.,
Сергєєва І. Ю.

1.9

Серпень
2018

Завідувач
НМК

2. Робота з підвищення, удосконалення педагогічної майстерності викладачів
2.1

2.2

2.3

Моніторингова діяльність з
визначення
інформаційних
педагогічних працівників

метою
потреб

Організувати проведення індивідуальних
консультацій для викладачів з
актуальних проблем освіти
Забезпечити проходження викладачами
курсів підвищення кваліфікації:
Хомич О. М.,

Вересень
2018

Методист коледжу

За потребою, не
менш 1 разу на
місяць

Методист коледжу

За графіком

Завідувач
НМК

Мурсамітова І.А.,
Сергієнко Н. В.,
Тур А. М.,
Аль-Хамадані Н. Д.,
Тарарива Л. Ю.
Організація проходження
педагогічними працівниками, керівними
кадрами чергової атестації:
Крошка С. А.,
Ляшенко В. В.,
Сергєєва І. Ю.,
Гуцкало О. О.,
Бахмет М. Ю.,
Саприкіна Т. Г.,
Ляшенко К. І.,
Шевирьова І. Г.

За графіком

2.6

Організація роботи і підготовки звітів
педагогічних
працівників,
що
атестуються

Жовтень 2018березень 2019

2.7

Моніторинг якості виконання програми
навчання
викладачів
коледжу
в
аспірантурі та захисту кандидатських
дисертацій

2.5

2.8

2.9

2.10

2.11

Відвідування
навчальних
занять
викладачів щодо методичної допомоги і
вивчення
позитивного
досвіду,
моніторингу
рівня
педагогічної
майстерності
Організація і проведення моніторингу
рівня
педагогічної
майстерності
викладачів
шляхом
спостережень,
тестування, зрізів знань студентів
Надання
допомоги
викладачам в
організації і проведенні олімпіад,
предметних тижнів, конкурсів
Проведення моніторингу рівня знань
студентів з метою пошуку шляхів
усунення прогалин в знаннях студентів і
розробки
викладачами
конкретних
заходів у цій роботі

2.13 Участь у наукових форумах різних рівнів

Завідувач
НМК,
атестаційна комісія

Жовтень 2018,
травень 2019

Протягом року,
за графіком

Протягом року,
за графіком

Постійно

жовтень–травень

Завідувач
НМК
Хомич О. М.,
Шевирьова І. Г.,
Гречишкіна Т. О.,
Аль-Хамадані Н.Д.,
Завідувач
НМК,
методист коледжу
Завідувач
НМК,
методист коледжу
Завідувач
НМК,
методист коледжу
Завідувач
НМК,
методист коледжу

Відповідно до

Завідувач

2.14 Організація діяльності щодо наповнення
цифрового репозиторію
2.15 Систематизація та пропаганда новинок
педагогічної і методичної літератури,
навчальних
посібників,
статей
методичних
матеріалів
з
питань
навчання і виховання (разом з медіацентром).
2.16 Проведення методичних нарад щодо
ознайомлення з новими нормативними
документами, Постановами, наказами
МОН.

інформаційних
листів
Протягом року

Протягом року,
1 раз на місяць

Протягом року,
1 раз на місяць

НМК
Завідувач НМК

Методист
коледжу

Завідувач
НМК

3. Робота з вивчення, узагальнення та поширення
інноваційного педагогічного досвіду
3.1

3.2

Оновлювати на web-сайті коледжу,
медіа-центру, лабораторії початкової
освіти, лабораторії фахової
компетентності педагога дошкільної
освіти, лабораторії історії педагогіки й
освіти, лабораторії методики
ознайомлення з природою матеріали
інноваційного педагогічного досвіду,
опублікованими в електронних
педагогічних та методичних виданнях

Протягом року

Організувати взаємовідвідування занять
Постійно протягом
викладачів з метою знайомства з
року
досвідом колег

Методист,
завідувач
бібліотеки,
завідувачі
лабораторій

Завідувач НМК

3.3

Вивчати та узагальнювати досвід Жовтень-березень
Методист
викладачів, які атестуються в 2018коледжу,
2020 н. р.:
атестаційна комісія
Крошка С. А.,
Ляшенко В. В.,
Сергєєва І. Ю.,
Гуцкало О. О.,
Бахмет М. Ю.,
Саприкіна Т. Г.,
Ляшенко К. І.,
Шевирьова І. Г.,

3.4

Організація і проведення творчих звітів
циклових комісій коледжу в межах Днів

квітень 2020

Завідувач
НМК

науки-2020 (панорама інноваційного
досвіду)
3.5

3.6

3.7

З метою якісної організації роботи з
педагогічними кадрами поповнювати
цифровий
репозиторій
публікацій
викладачів коледжу
Огляд нових надходжень матеріалів на:
- Всеукраїнському освітньому порталі
«Острів знань»;
- порталі Міністерства освіти і науки
України тощо.
Пропаганда активних форм і методів
організації освітнього процесу

3.8

Добір літератури за запитами педагогів

3.9

Організація і проведення днів інформації
щодо висвітлення наукових, методичних
матеріалів з актуальних питань освіти,
професійної підготовки спеціалісті для
освіти України, які з’являються на сайтах
безкоштовних електронних бібліотек,
онлайн-бібліотек, «Українська книга»
тощо.

Серпень 2018 –
червень 2019

Методист
коледжу

Щотижня

Завідувач
бібліотеки,
методист
коледжу

Постійно

Методист
коледжу

За потребою

Методист,
зав. медіа-центру

Щомісяця

Зав. медіа-центру

4. Діяльність з реалізації І етапу
Програми діяльності коледжу на 2018-2023 рр.
«Інноваційні підходи до формування ключових компетентностей фахівця нової
генерації, активного громадянина шляхом упровадження професійно орієнтованих
освітньо-виховних е-ресурсів як пріоритет у забезпеченні якості освіти»
Мета:
- Визначення завдань Програми освітньої діяльності.
- Визначення основних напрямів освітньої діяльності щодо формування ключових
компетентностей майбутнього фахівця.
- Вивчення теоретичних матеріалів, науково-методичного та технічного забезпечення
Програми освітньої діяльності.
- Діяльність щодо створення навчально-методичних комплексів з навчальних
дисциплін загальноосвітнього циклу та фахової пілготовки відповідно до нових стандартів
(набір 2018 р.).
- Організація діяльності інформаційно-аналітичного майданчика Молодіжного медіацентру коледжу в ретроспективі фахового, компетентнісного та громадянського
становлення фахівця.

- Організація ефективного функціонування офіційного Web-сайту закладу освіти,
Web-сайтів циклових комісій, музейно-педагогічного комплексу, фахових лабораторій,
медіа-центру.
- Створення блогів із предметів загальноосвітнього циклу та фахової підготовки, їх
наповнення відповідним навчально-методичним контентом згідно з новими навчальними
планами.
- Участь у Міжнародній виставці-конкурсі «Сучасні заклади освіти».
- Засідання педагогічної ради «Інноваційні підходи до формування ключових
компетентностей фахівця нової генерації, активного громадянина шляхом упровадження
професійно орієнтованих освітньо-виховних е-ресурсів як пріоритет у забезпеченні якості
освіти. Результати першого етапу реалізації Програми».
1
Розгляд і затвердження Програми
до 10.09.2018 р.
діяльності коледжу на 2018-2023 рр.
«Інноваційні підходи до формування
ключових компетентностей фахівця нової
генерації, активного громадянина шляхом
упровадження професійно орієнтованих
освітньо-виховних е-ресурсів як пріоритет
у забезпеченні якості освіти»
2
Затвердження нових навчальних планів для
Заступник
Серпень-вересень
вступників 2018 р. на Вченій раді ЛНУ
директора з НР
2018р.
імені Тараса Шевченка
3
Розробка робочих програм навчальних
до 01.09.2018
Заступник
дисциплін загальноосвітнього циклу та
директора з НР,
фахової підготовки відповідно до нових
голови ц. к.,
стандартів
викладачіпредметники,
4
Організація безперервного удосконалення
постійно
викладачі
фахової майстерності та підвищення
професійної компетентності педагогів
шляхом:
4.1 навчання в аспірантурі:
До 2020 р.
викладачі
Гречишкіна Т. О.
Шевирьова І. Г.
Пивоварова Г. С.
Ляшенко К. І.
4.2 - захисту кандидатської дисертації:
Відповідно до
викладачі
Аль-Хамадані Н.Д.,
індивідуального
Хомич О. М.,
плану дисертанта
Гречишкіна Т.О.,
Шевирьова І. Г.,
Ляшенко К. І.,
Пивоварова Г. С.
4.3 курсової перепідготовки:
Відповідно до
Завідувач НМК,
Хомич О. М.,
Перспективного
викладачі

4.4

4.5

5

6

7

8

9

10

11

Мурсамітова І. А.,
Сергієнко Н. В.,
Брюховецька О. А.,
Тарарива Л. Ю.,
Аль-Хамадані Н. Д.
проходження
атестації
педагогічних
працівників:
Крошка С. А.,
Ляшенко К. І.,
Сергєєва І. Ю.,
Ляшенко В. В.,
Бахмет М. Ю.,
Гуцкало О. О.,
Саприкіна Т. Г.,
Шевирьова І. Г.,
Шуліка Л. В.
проходження дистанційних курсів,
вебінарів тощо з метою впровадження в
освітній процес інноваційних методів,
технологій формування компетентного
фахівця
Продовжити роботу щодо запровадження в
практику роботи коледжу рейтингу
досягнень циклових комісій та викладачів
коледжу.
Організація участі педагогічних
працівників у конкурсах професійної
майстерності.
Організація участі педагогів у
міжнародних, Всеукраїнських наукових
заходах, програмах, проектах
Упровадження в освітньому процесі
коледжу сучасних інноваційних технологій
навчання, зокрема змішаного навчання
(blended learning)
Інформаційне забезпечення викладачів і
студентів новітньою літературою з питань
сучасних інноваційних педагогічних та
інформаційних технологій
Розробка
матеріалів
навчальнометодичного
супроводу
навчальних
дисциплін
відповідно
до
нового
навчального плану
Створення й наповнення блогів (згідно з
уніфікованими вимогами) викладачів з

плану

Відповідно до
Перспективного
плану

Завідувач НМК,
викладачі

щорічно

Заступник
директора з НР,
завідувач НМК

Постійно

Завідувач НМК

Постійно,
відповідно до
інформаційних
листів
2018-2020 рр.

Заступник
директора з НР,
завідувач НМК,
голови ц. к.
Заступник
директора з НР,
завідувач НМК
Заступник
директора з НР,
завідувач НМК

постійно

постійно

Завідувач медіацентру

Протягом року

Викладачі курсів

До 15.09.2018

Заступник
директора з НР,

12

13

14

15

16

17

навчальних дисциплін загальноосвітнього
циклу та фахової підготовки відповідно до
нових стандартів
Забезпечення
необхідними
ресурсами
освітнього
процесу,
зокрема
для
самостійної роботи студентів, за кожною
освітньою програмою.
Розробити офлайнматеріали з навчальних
дисциплін загальноосвітнього циклу для
студентів усіх спеціальностей

завідувач НМК,
викладачі
Протягом року

Заступник
директора з НР,
викладачі

Протягом року

Завідувач НМК,
голови ц. к.,
викладачіпредметники
Викладачіпредметники

З метою підготовки навчально-методичних Протягом року
матеріалів у віртуальній платформі Moodle
створити тематичний медіа-контент для
розміщення в on-line просторі.
Продовжити роботу щодо постійного та
постійно
регулярного наповнення навчальнометодичними, науковими тощо надбаннями
викладачів репозиторію коледжу в
освітньому кіберпросторі ЛНУ.
З метою удосконалення системи організації
пошуково-творчої, науково-дослідної
діяльності з метою розвитку творчого
потенціалу майбутнього фахівця:
- розробити Положення про конкурс
до 01.10.2018р.
тематичних навчальних та фахових
проектів,
- оновити Положення про курсові роботи, 2018-2019рр.
- організувати роботу спецкурсу з основ
сучасних інформаційних технологій для
студентів 1 курсу з метою якісного
виконання тематичних навчальних
проектів у межах дисциплін
загальноосвітнього циклу,
До 01.10.2018
- розробити перспективну тематику
навчальних (1-2 курс) та фахових (3-4
курс) проектів на період 2018-2020 рр. з
урахуванням специфіки майбутнього
фаху та актуальних проблем сучасної
науки.
Створення й функціонування нових
Протягом року
навчальних кабінетів з метою покращення
якісної підготовки студентів
навчальних
дисциплін:
- українська мова,
- математика

Завідувач НМК,
завідувач медіацентру

Завідувач НМК,

Заступник з НР,

Голови ц. к.,
викладачіпредметники

Заступник
директораз ГР,
завідувачі кабінетів

18

19

20

Удосконалити структуру планів циклових
комісій шляхом виокремлення освітнього й
фахового компонентів
Підготовка матеріалів щодо отримання
ліцензії на підготовку фахівців освітньопрофесійного ступеня молодший бакалавр,
освітньо-наукового ступеня бакалавр.
Розробити модель освітнього менеджменту.

До 22.08.2018

Заступник
директора з НР, СГР,
завідувач НМК,
НВП
Протягом року Директор, заступник
директора з НР
2018-2019 н. р.

21

Забезпечення ефективних консалтингових
зв’язків з освітніми, науковими установами
міста, області, України.
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Контекстне включення у зміст навчальних
До 01.09.2018
дисциплін загальноосвітнього циклу та
фахових дисциплін на спеціальності
«Початкова освіта» компонентів програми
DOCCU, спрямованого на впровадження
освіти для демократичного громадянства та
освіти з прав людини в контексті реалізації
Концепції Нової української школи
Удосконалення планів навчальноДо 15.09.2018
Завідувач НВП
виробничих практик різних видів
відповідно до ключових положень
Концепції Нової української школи
Створення
електронного
каталогу Протягом року
Завідувач НВП
методичних рекомендацій з різних видів
педагогічної практики.
Створення Е-портфоліо проектів студента- 2018-2019 рр.
Завідувач НВП,
практиканта з різних видів навчальнометодисти практик
виробничої діяльності
З метою якісної підготовки вчителя вересень 2018
Завідувач НВП
іноземної мови в початкових класах для
Нової української школи оновити програму
практики
«Розмовна»
(англійська,
німецька мови) з урахуванням сучасних
підходів до вивчення іноземних мов.
Розробка авторських електронних посібників
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1.

постійно

Заст. директора з
НР, заступник
директора з СГР
Заступник
директора з НР,
СГР, завідувач
НМК, НВП
Пивоварова Г.С.,
Хомич О. М.,
Толмачова І. Г.,
Борисенко Л. Л.,
Ляшенко К. І.

Створення електронного посібника
березень 2019
Бахмет М.Ю.
«Іноземна мова за професійним
спрямуванням»
Розробка авторських комп’ютерних контролюючих програм

3.

Розробка електронної (контролюючої)
програми (курсу) у системі Moodle 3.1 з
іноземної мови за професійним
спрямуванням
Розробка електронної (контролюючої)
програми (курсу) у системі Moodle 3.1 з
іноземної мови
Зимові види спорту

4.

1.

2.

Березень 2019

Бахмет М. Ю.

Березень 2019

Гуцкало О. О.

Грудень 2018

Крошка С.А.

Плавання з методикою викладання

Лютий 2019

Сліпецький В.П.

5.

Легка атлетика з методикою викладання

Лютий 2019

Ляшенко В.В.

6.

Зимові види спорту

Грудень 2018

Крошка С.А.

7.

Плавання з методикою викладання

Лютий 2019

Сліпецький В.П.

8.

Історія України

Квітень, 2019

Чурілова В.Є.

Березень, 2019

Пивоварова Г. С.

до 01.04.2019

Демченко П.Є.

Основи філософських знань (тести на
платформі Moodle)
10.
«Робочі машини»
9.

11.

«Математика»

до 01.04.2019

Живогляд С.В.

12.

«Техніка і технології»

до 01.04.2019

Сергієнко Н.В.

13.

«Математика»

до 01.04.2019

Брюховецька О.А.

Розробка фонду медіаресурсів навчальних предметів
Створення навчального контенту з
предмету «Українська література»
відповідно до вимог нової програми.
Підготовка матеріалів «Українська мова за
ПС» до участі у педагогічному конкурсі
«Педагогічний оскар-2019»
Підготовка медіа-продуктів:
-«Екологічні проблеми великих та малих
міст»
«Екологічна небезпека побутових
матеріалів та їх вплив на довкілля»

2018-2020

Шуліка Л.В.

Грудень 2018

Шуліка Л.В.

Лютий 2019

Толмачова І.Г.

Березень 2019

Шевирьова Г.Г.

4.

Сайт кабінету-панорами історії України

Квітень, 2019

Чурілова В.Є.

5.

Offline-лекція історії України

Квітень, 2019

Чурілова В.Є.

6.

Offline-лекція
освіта»

Лютий, 2019

Пивоварова Г.С.

1.

2.

3.

з

курсу

«Громадянська

Offline-лекція з основ початкового курсу Травень, 2019
Шевирьова Г.Г.
природознавства
8. Offline-лекція
«Народні
музичні Квітень, 2019
Соломко С.В.
інструменти», Ч.3
9. Портфоліо
матеріалів
з
методики Квітень, 2019
Мурсамітова І.А.
музичного виховання
10. Банк електронних ресурсів природничого Травень, 2019
Толмачова І.Г.
циклу
11. Offline-лекція з навчальної дисципліни Квітень. 2019
Гарбузюк Т.В.
«Співи і музична література»
12. Off-line матеріали практичних робіт зі до 01.04.2019
Осіпов І.В.
столярної та слюсарної справи
13. Off-line матеріали графічних робіт з до 01.04.2019
Брюховецька О.А.
креслення
14. Off-line
матеріали
лабораторного до 01.04.2019
Брюховецька О.А.,
практикуму з фізики
Демченко П.Є.
15. Off-line
матеріали
лабораторного до 01.04.2019
Демченко П.Є.
практикуму з електротехніки
16. Off-line матеріали практичних робіт з до 01.04.2019
Сергієнко Н.В.
безпеки охорони праці
17. Off-line матеріали практичних робіт з
до 01.04.2019
Бєліков М.Г.
інформатики
18. Off-line матеріали практичних робіт
до 01.04.2019
Тур А. М.
початкового курсу інформатики
5. Діяльність щодо розробки методичних рекомендацій, портфоліо, проектів
із застосуванням сучасних освітніх технологій
7.

5.1

з предметів загальноосвітнього циклу
- Методичні рекомендації до вивчення
предмету «Фізична культура» для
студентів спеціальності «Початкова
освіта»
- Методичні рекомендації до вивчення
предмету «Захист Вітчизни» для студентів
спеціальності «Середня освіта (фізична
культура)»
з предметів фахового циклу
- Збірник матеріалів науково-практичної
конференції «Система надання освіти
дітям з особливими потребами в умовах
сучасного навчального закладу»
- Збірник матеріалів навчальної, наукової,
спортивно-масової роботи ц/к фізичного
виховання за 2018-2019 н.р.
- Збірник матеріалів навчальної, наукової,

Січень 2019
Листопад 2018

Цвік О.С.
Сліпецький В.П.

грудень 2018

Крошка С.А.

травень 2019

Крошка С.А.
Борисенко Л.Л.
Ляшенко В.В.

грудень 2018

спортивно-масової роботи ц/к фізичного
виховання за 2019-2020 н.р.
- Спортивний альманах – 2019

грудень 2018
грудень 2018

5.2

5.3

6.1.1

6.1.2
6.1.3
6.1.4

6.2.1

Крошка С.А.
Борисенко Л.Л.
Ляшенко В.В.
Крошка С.А.
Борисенко Л.Л.
Крошка С.А.
Борисенко Л.Л.
Цвік О.С.

- Методичні рекомендації «Вплив занять з
собаками на всебічний розвиток
Листопад 2018
особистості»
- Альманах «Крок за кроком» (система
роботи навчального закладу з інклюзивної
освіти)
- Портфоліо «Фізичне виховання та
здоровий спосіб життя у педагогічній
спадщині В. Сухомлинського»
Методичні
рекомендації
з
основ Травень, 2019
Шевирьова Г.Г.
початкового курсу природознавства для
виконання практичних робіт
Портфоліо
матеріалів
з
навчальної Травень, 2019
Гарбузюк Т.В.
дисципліни «Сценічне мистецтво»
6. Міжнародні, Всеукраїнські, обласні, регіональні заходи на базі профільних
кабінетів
6.1. Кабінет теорії і методики фізичного виховання (214 ауд.)
Участь
у
конкурсі
професійної Жовтень 2018 Крошка С.А.,
майстерності “Педагогічний ОСКАР –
Борисенко Л. Л.
2019”
Обласний конкурс методичних розробок
Жовтень 2018 Борисенко Л.Л.
«Школа здоров’я»
Обласний конкурс фотографії «Собака –
Жовтень 2018 Крошка С.А.
унікальне створіння»
Цвік О.С.
Всеукраїнська науково-практична
Грудень 2018 Крошка С. А.
конференція «Система надання освіти дітям
з особливими потребами в умовах
сучасного навчального закладу»
6.2Лабораторія фахової компетентності педагога дошкільної освіти
Вересень 2018
Медіамеседж «Персональний бренд
Аль-Хамадані Н. Д.
сучасного педагога дошкілля: формула
успішності»

6.2.2 1. «Методи фасилітації в освіті: кругла
Січень-лютий 2019 Аль-Хамадані Н. Д.,
методика, інтегральні ігри»
Сидоренко Н. М.,
2. «SCRUM – технологія: високі
результати за короткий час»
Матліна О. В.
3. «Комунікативна культура майбутнього
Хомич О. М.
вихователя»
4. «Молодий освітянин: формула успіху»

6.2.3 Усеукраїнська науково-практична
конференція «Інтегральна компетентність
фахівця дошкільної освіти як наукова
проблема»

Квітень 2019

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

6.2.4 Інтернет-конкурс «Молодий вихователь
Луганщини»

Жовтень2018Квітень2019

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

6.2.5 Quest Time «Найкращий досвід STREAMосвіти дошкілля Луганщини»

Квітень 2019

Аль-Хамадані Н. Д.,

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.4.1

Сидоренко Н. М.,
Матліна О. В

6.3.Кабінет-музей, лабораторія історії педагогіки і освіти
Регіональна науково-практична
вересень
Ігнатуша А. Л.,
конференція «Педагогічні вектори: В. О.
Ляшенко К. І.
Сухомлинський і сучасність »
Оформлення виставок:
Члени ц/к
- до 100- річчя з дня народження
загальної та
В.О.Сухомлинського,
дошкільної
вересень
- Концепція нової школи: завдання,
педагогіки
березень
перші наробки,
- На шляху професійного становлення
квітень
Організація педагогічних читань:
Ігнатуша А.Л.
- Серце віддане дітям (до100- річчя з
вересень
дня народження
В.О.Сухомлинського)
Проведення Всеукраїнської інтернетІгнатуша А.Л.
лютий
конференції «Застосування інноваційних
Ляшенко К.І.
методик навчання у новій українській
школі»
Проведення Всеукраїнської науковоІгнатуша А.Л.
грудень
практичної конференції з питань
Крошка С.А.
інклюзивної освіти
Проведення Всеукраїнської науковоІгнатуша А.Л.
березень
практичної конференції з питань
Ляшенко К.І.
громадянської освіти
Організація та проведення ІнтернетЛяшенко К.І.
лютий-березень
конкурсу на кращий авторський проект
Ігнатуша А.Л.
«Сучасний вчитель» серед учнів
загальноосвітніх шкіл
6.4. Кабінет-музей сучасного українознавства,
наукова лабораторія «Мовна палітра Луганщини»
Регіональний інтернет-конкурс «Солов’їні
квітень
Шуліка Л. В.
далі»

6.4.2 Створення проекту «Віртуальна подорож
Лютий 2019
Францією»
6.4.3 Укладання е-портфоліо «Сучасні підходи
Протягом року
до уроків української мови та читання в
початковій школі»
6.4.4 Створення експозиції «Рік французької
Жовтень 2018
мови в Україні»
6.5. Кабінет-лабораторія початкової освіти
6.5.1 Проведення серії майстер-класів вчителями Листопад-грудень
перших класів м. Лисичанськ

Бахмет М. Ю.
Сергієнко Л. В.
Бахмет М. Ю.

Ігнатуша А.Л.
Ляшенко К.І.
Сергієнко Л.В.
Ігнатуша А.Л.
Ляшенко К.І.
Ігнатуша А.Л.
Ляшенко К.І.

6.5.2 Науково-практичний семінару «Стандарт
жовтень
початкової освіти в дії»
6.5.3 Всеукраїнська Інтернет-конференція
лютий
«Варіації застосування інноваційних
методик навчання у новій школі»
6.5.4 Всеукраїнська науково-практична
березень
Ігнатуша А.Л.
конференція «Формування громадянських
Ляшенко К.І.
компетентностей фахівця нової генерації»
6.6. Кабінет-лабораторія методики ознайомлення з природою
6.6.1 Випуск щорічного екологічного щоденника
Травень 2019
Толмачова І.Г.
«Лисичанський педагогічний коледж
екологічними стежками…»
6.6.2 Випуск інформаційно-екологічного вісника
Толмачова І.Г.
«Екологічні проблеми XXI століття:
Квітень 2019
теоретичний аспект дослідження»
6.6.3 Проведення екологічних тренінгів з
Лютий
Толмачова І.Г.,
урахуванням трьох принципів освіти для
2018 р.
Хомич О.М.
демократичного громадянства та освіти з
прав людини «про», «для», «через»
6.6.4 Організація віртуальних виставок та
Протягом 2018Толмачова І.Г.
експозицій до кожної знаменної дати:
2020 р.р.
 4 жовтня – Всесвітній день захисту
тварин
 6 листопада – Міжнародний день
попередження експлуатації навколишнього
середовища під час війни та військових
конфліктів
 11 січня – День заповідників
 Лютий-березень – Всеукраїнська
екологічна акція по охороні квітівпервоцвітів «Первоцвіт»
 21 березня – Всесвітній день лісів
 28 березня – Всесвітня акція "Година
Землі"
6.7. Фаховий кабінет теорії і методики трудового навчання

6.7.1 Проведення коледжних олімпіад з :
- фізики;

6.7.2
6.7.3

6.7.4

6.7.5

коледжного
етапу
Всеукраїнської
студентської
наукової
олімпіади
зі
спеціальності «Технологічна освіта»
- інформатики;
- математики
Проведення міської учнівської олімпіади з
трудового навчання
Проведення Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Компетентнісний
підхід до формування сучасного фахівця
технологічної освіти»
Організація і проведення інтернетконкурсу творчої молоді «Я - Луганщини
гордість і надія»
Участь у наукових форумах, конкурсах
різних рівнів на платформах «На урок»,
«Педагогічна академія», «Педагогічний
оскар»

квітень 2019

Демченко П.Є.,
Брюховецька О.А.

грудень 2018

Демченко П.Є.

квітень 2019
квітень 2019
жовтень 2018

Тур А. М.
Живогляд С.В.
Демченко П.Є.

березень 2019

Демченко П.Є.,

жовтень 2018квітень 2019

Демченко П.Є.

протягом
2018-2019 н. р.

Демченко П. Є.,
Брюховецька О. А.,
Сергієнко Н. В.,
Осіпов І. В.

