
 

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 грудень 2022 року 

 

На контролі: 

1. Контроль за виконанням проходження педагогічними працівниками 

курсів підвищення кваліфікації у 2022 році. 

(Пивоварова Г. С.) 

2. Виконання плану атестації педагогічними працівниками. 

(Пивоварова Г. С.) 

3. Підготовка та проведення Х Усеукраїнської науково-практичної конференції 

«Система надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах 

сучасного закладу освіти» 

(Пивоварова Г. С., Крошка С.А.) 

4. Заповнення журналів з практики                                  

(Ляшенко К. І., методисти) 

5. Хід виконання завдань педагогічної практики "Позанавчальна виховна робота" 

(Ляшенко К. І.). 

6. Підготовка до заліково-екзаменаційної сесії. 

(Заступник директора з НР) 

7. Контроль проведення онлайн-занять. 

(Заступник директора з НР) 



01 грудня, четвер 

- Процедура нарахування соціальної стипендії на грудень 2022р. 

Чурілова В.Є. 

-   Проведення заходів у межах Всеукраїнського тижня права (1,3,4 курси  ) 

                                                                                     Пивоварова Г.С. 

-   «СНІД: небезпека  і профілактика» (2 курси) 

                                                                                                 Бондаренко О.С. 

 

02 грудня, п’ятниця 

- Процедура нарахування соціальної стипендії на грудень 2022р. 

Чурілова В.Є. 

 

05 грудня, понеділок  

- ІПГ «Світ соціальних  мереж в умовах війни. Перспективи й  

перестороги» (1, 2 курси) 

                                                                                               Іваненко О.І. 

- Презентація/проєкт «Пишаймося вами, коледжани!» (участь випускників, 

співробітників й студентів у волонтерській справі під час російсько - 

української війни) до Міжнародного дня волонтерів (3, 4 курси) 

                                                                                              Бахмет М.Ю. 

- Звітна конференція з літньої практики 

Ляшенко К. І. 

 

06 грудня, вівторок 

- Онлайнформат відзначення Дня ЗСУ – 

                                              Ляшенко В.В., Сліпецький В.П., Чумаченко В.В. 

- Офлайн привітання воїнів ЗСУ від студентського парламенту коледжу 

Сергієнко Н. В. 

07 грудня, середа 

- Аукціон з функціональної підготовки  

Ляшенко В. В. 



08 грудня, четвер 

- Створення каталогу документів з електробезпеки 

                                                                                 Полякова С.В. 

- Соціальний патронаж неповнолітніх студентів, які знаходяться на 

повному державному забезпеченні 

Чурілова В.Є. 

09 грудня, п’ятниця 

- Підготовка до філологічних конкурсів. 

(Циклова комісія загальної філології) 

 

12 грудня, понеділок 

- ІПГ «Філософ духу і серця» до 300-річчя із дня народження Григорія 

Сковороди, філософа, просвітителя-гуманіста, поета, педагога (1, 2 курси) 

                                                                                                                Сергієнко Л.В. 

- «Репресоване безсмертя» до 130-річчя із дня народження Миколи Куліша 

та Михайла Семенка (3, 4 курси) 

                                                                                                            Шуліка Л.В. 

13 грудня, вівторок 

- Першість коледжу з шашок серед дівчат  

Ляшенко В. В. 

14 грудня, середа 

- Проведення Х Усеукраїнської науково-практичної конференції «Система 

надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного 

закладу освіти» 

(Пивоварова Г. С., Крошка С. А.) 

 

15 грудня, четвер 

- Проведеня інструктажів з пожежної безпеки №14 та електробезпеки №13 

з викладачами та співробітниками коледжу 

                                                                                                                   Полякова С.В. 

16  грудня, п'ятниця 

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


- Першість коледжу з шашок серед юнаків 

Ляшенко В. В. 

19грудня, понеділок 

- Тематична годинадо Дня СвятогоМиколая (1,2 курси) 

                                                                                                              Сєргєєва І.Ю. 

- ІПГ «Світ соціальних  мереж в умовах війни. Перспективи й  

перестороги» (3,4 курси) 

                                                                                                                   Іваненко О.І. 

20грудня, вівторок 

- Чемпіонат коледжу з шашок у абсолютній категорії  

Ляшенко В. В. 

- Аналіз стану проведення практики "Пробні уроки" 

Ляшенко К. І. 

21 грудня, середа 

- Контроль проведення онлайн-занять. 

Заступник директора з НР 

- Педагогічна рада 

Заступники директора з НР, СГР, завідувач НВП 

 

22 грудня, четвер 

- Аудит практики "Підготовка до практики у літніх оздоровчих таборах" 

Ляшенко К. І. 

23 грудня, п’ятниця 

- Складання розкладів ЗЕС. 

(Заступник директора з НР) 

 

26 грудня, понеділок 

Групові збори: 

1.Підведення підсумків навчання у І семестрі, аналіз успішності 

  Едвайзери груп 

27 грудня, вівторок 



- Визначення обсягу матеріалів для екзаменаційної сесії з кожного 

освітнього компонента, підготувати пакети документів для іспитів. 

(Голови ц.к., викладачі-предметники) 

 

28 грудня, середа 

- Соціальний патронаж неповнолітніх студентів, які знаходяться на 

повному державному забезпеченні 

Чурілова В.Є. 

 

- Складання розкладів навчальних занять на ІІ семестр. 

Завідувач денного навчання 

 

29 грудня, четвер 

- Новорічне   привітання 

                                                      Сергієнко Н.В., студентський парламент 

30 грудня, п’ятниця 

 

 

Засідання НМР 

Про підготовку екзаменаційної документації до 

зимової заліково-екзаменаційної сесії. 

голови ц.к.  голова НМР 

 Засідання педради 

Готовність випускників коледжу до виконання 

завдань переддипломної практики 

Завідувач НВП 

голови ц.к. 

Завідувач 

НВП 

Про результати формування громадянських 

компетентностей майбутніх фахівців: реалізація 

проєктів громадянських радників, учасників 

соціальних платформ. 

Заступник 

директора з СГР 

Заступник 

директора з 

СГР 

Затвердження лімітів стипендіатів. Головний 

бухгалтер 

Директор 

коледжу 

Засідання ц. к.  



 

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 

Про підготовку екзаменаційної документації до 

зимової заліково-екзаменаційної сесії. 

Члени ц.к. голова ц.к. 


