
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

В. о. директора 

ВСП «Лисичанський  

педагогічний фаховий коледж  

ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

_________ Оксана БЕЙС 

 

 

План роботи  

ВСП «Лисичанський педагогічний фаховий коледж  

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»  

на листопад 2022 року 

 

На контролі: 

- Контроль проведення занять онлайн. 

(Заступник директора з НР, завідувач денного навчання) 

 

- Організація та проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 

праці працівників коледжу. 

                                                     (Заступник директора з ГР, інженер з ОП) 

 

- Організація педагогічної практики у ДОТ 

(Завідувач НВП, Ляшенко К. І.) 

 

- Аналіз стану виконання завдань практичної підготовки студентів 

(Завідувач НВП, Ляшенко К. І.) 

- Контроль  проходження педагогічними працівниками курсів підвищення 

кваліфікації 

(Завідувач НМК, Пивоварова Г.С.) 

 

 

 

 

 

 



 

01 листопада, вівторок 

- Настановча конференція з педагогічної практики у ДОТ за спеціальностями 

(Завідувач НВП, методисти) 

- Процедура нарахування соціальної стипендії на листопад 2022р. 

(Чурілова В. Є.) 

 

02 листопада, середа 

- Брейн-ринг «Будьмо здорові» (з 02 по 04.11.2022р.)  

(Керівник фізвиховання, Ляшенко В. В.) 

03 листопада, четвер  

- Контроль проведення занять онлайн. 

(Заступник директора з НР, завідувач денного навчання) 

04 листопада, п’ятниця 

- Контроль проведення занять онлайн. 

(Заступник директора з НР, завідувач денного навчання) 

07 листопада, понеділок 

- Соціальний патронаж (дистанційний моніторинг) здобувачів освіти, які 

знаходяться на повному державному забезпеченні 

(Соціальний педагог, Чурілова В. Є.) 

- 1,2 курси - Заходи до Дня української писемності та мови 

Сергієнко Л.В., Шуліка Л.В. (07.11.22р.–09.11.22р.) 

- 3,4 курси - «Онлайн-зустріч з провідними вчителями/викладачами/ 

журналістами/тренерами/майстрами регіону» 

                                          (Голови ц/к Ляшенко К.І., Бейс О.А., Гуцкало О.О.,  

                                                                        Крошка С.А.,  Аль-Хамадані  Н.Д.) 

08 листопада, вівторок 

- Конкурс фото «Собака – унікальне створіння» (до 16.11.2022р.) 

(ц. к. викладачів фізвиховання) 

 

09 листопада, середа 

- Контроль ведення академічних журналів. 

 (Заступник директора з НР, завідувач денного навчання) 

10 листопада, четвер 

- Приведення нормативно-правових документів з пожежної та 

електробезпеки відповідно до вимог чинного законодавства. 

                                                                   (Полякова С.В., протягом тижня) 

- Контроль проведення занять онлайн. 

(Заступник директора з НР, завідувач денного навчання) 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=09&day=02


 

11 листопада, п’ятниця 

- Моніторинг відвідування здобувачами освіти навчальних занять онлайн. 

 (Заступник директора з НР, завідувач денного навчання) 

 

14 листопада, понеділок 

- Динаміка проведення розмовної практики 

(Завідувач НВП, Ляшенко К. І.) 

-  Групові збори. 

1. Попередження неуспішності студентів. 

2. Організація онлайн участі здобувачів освіти у коледжному заході, 

присвяченому Дню гідності і свободи та у Всеукраїнській акції «Запали свічку» 

(26.11.2022 р.) 

                                                                                              (Едвайзери) 

15 листопада, вівторок 

- Настановча конференція з курсового проєктування для студентів 4-х курсів  

(Завідувач НМК, Пивоварова Г.С., керівники з курсового проєктування) 

16  листопада, середа 

- Індивідуальні консультації з соціально-педагогічних питань з кураторами 

академічних груп та студентами за запитом. 

(Соціальний педагог, Чурілова В. Є.) 

- Знайомство студентів 1 курсу з сайтом медіацентру «Віртуальна бібліотека»  

                                                                              (Рєдкокаша Ю.О., Дибтан Н.А.) 

 

17 листопада, четвер 

- Творче привітання до Дня студента 

                                              (Сергієнко Н.В., студпарламент) 

 

18 листопада, п’ятниця 

- Контроль відвідування занять. 

(Заступник директора з НР, завідувач денного навчання) 

21 листопада, понеділок 

- Колективно-творча справа академічної групи присвячена Дню гідності та 

свободи (Форма роботи на вибір: створення плакату, флаєрів, читання 

поезій, флешмоб і т.д. ) 

                                                                                 (Едвайзери) 

- Інтелектуальний батл «Олімпізм» 
(керівник фізвиховання, Ляшенко В. В.) 

 



22 листопада, вівторок 

- Контроль ведення академічних журналів викладачами-предметниками. 

(Заступник директора з НР) 

 

23 листопада, середа 

- Опрацювання нормативних документів щодо здійснення господарської 

діяльності діяльності у період воєнного стану. 

                                                                 (Полякова С.В., протягом тижня) 

-   Підготовка звітів «Рух контингенту» 

(Заступник директора з НР) 

 

24 листопада, четвер  

- Челендж «Футбольний фрістайл» (до 30.11.2022р.) 
(керівник фізвиховання, Ляшенко В. В.) 

 

25 листопада, п’ятниця 

-   Підготовка звітів «Рух контингенту» 

(Заступник директора з НР) 

 

 

28 листопада, понеділок 

- Контент-перевірка віртуальних авдиторій. 

(Заступник директора з навчальної роботи) 

 

- Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» «Медіація в освіті» для 

студентів 1, 2 курсів 

                                                                                    (Пивоварова Г. С.) 

- «Сучасні рухи проти насильства. #MeToo» для студентів 3, 4 курсів 

                                                                                     (заступник директора з СГР) 

 

29 листопада, понеділок 

- Аудит освітньої діяльності в коледжі. 

 (Заступник директора з НР) 

 

 

30 листопада, вівторок 

- Підсумкова конференція з педагогічної практики у ДОТ за спеціальностями 

(Завідувач НВП, методисти) 



 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Заступник директора з НР                                   Л. Ю. Тарарива 

 

Заступник директора З СГР                                Н. В. Сергієнко 

 

Заступник директора з ГР                                   С. В. Полякова 

 

Завідувач з НВП                                                    К. І. Ляшенко 

 

Завідувач НМК                                                     Г. С. Пивоварова 

 

Керівник фізвиховання                                        В. В. Ляшенко 

 

Соціальний педагог                                               В. Є. Чурілова 
 

Засідання НМР 

Про підготовку екзаменаційної документації до 

зимової заліково-екзаменаційної сесії. 

Заступник 

директора з НР 

 

   

   

Засідання ц. к.  

Проведення пропедевтичної роботи щодо 

результатів семестру. 

члени ц.к. голова ц.к. 

Про перебіг атестації педагогічних працівників. члени ц.к. голова ц.к. 

Затвердження документації для проведення 

заліково-екзаменаційної сесії. 

члени ц.к. голова ц.к. 

Контроль якості проведення навчальних занять 

викладачами циклової комісії. 

члени ц.к. голова ц.к. 


