
 

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 лютий 2023 року 

 

На контролі: 

1. Стан проходження педагогічними працівниками атестації. 

(Завідувач НМК, Пивоварова Г.С.) 

2. Наповнення контентом віртуального навчально-методичного кабінету 

коледжу. 

(Завідувач НМК, Пивоварова Г.С.) 

3. Залучення педагогічних працівників до проходження курсів підвищення 

кваліфікації за різними напрямами.  

(Завідувач НМК, Пивоварова Г.С.) 

4. Організація практики для студентів 3 курсу 

(Завідувач НВП, Ляшенко К. І.) 

5. Виконання навчальних планів і програм. Контроль проведення занять. 

(Заступник директора з НР, Тарарива Л. Ю.) 

6. Виконання курсових і дипломних робіт. 

(Заступник директора з НР, Тарарива Л. Ю.) 

7. Стан підготовки індивідуальних навчальних планів здобувачів освіти. 

(Заступник директора з НР, Тарарива Л. Ю.) 

8.   Перевірка заповнення академічних журналів. 

(Заступник директора з НР, Тарарива Л. Ю.) 

9.  Перевірка заповнення форми з НМК. 

(Заступник директора з НР, Тарарива Л. Ю.) 

10. Участь у Всеукраїнській акції «Писанкове дерево Перемоги». 

(Заступник директора з СГР, Сергієнко Н. В.) 

11. Участь у фотоконкурсі-виставці «Моя нескорена Україна» (коледжний 

етап).                                                   (Заступник директора з СГР, Сергієнко Н. В.) 

 



 

01 лютого, середа 

- Процедура нарахування соціальної стипендії на ІІ семестр 2022- 2023р. 

(соціальний педагог, Чурілова В.Є.) 

-  Контроль проведення занять онлайн. 

(Заступник директора з НР, Тарарива Л. Ю.) 

- Челендж з гімнастичних вправ  (до 06.02.2023р.)  

(Керівник ф/в, Ляшенко В. В.) 

02 лютого, четвер 

- Процедура нарахування соціальної стипендії на ІІ семестр 2022- 2023р. 

(соціальний педагог, Чурілова В.Є.) 

03 лютого, п’ятниця 

- Організація кураторів академічних груп щодо надання пакетів документів 

студентів, які отримують соціальну стипендію.  

(соціальний педагог, Чурілова В.Є.) 

- Резюме настановчих конференцій з організації пробної практики для 

студентів 3 курсу 

(зав. НВП, Ляшенко К. І.) 

- Перевірка заповнення академічних журналів. 

                                                                                (Заступник директора з НР) 

06 лютого, понеділок 

- Формування копій особових справ студентів, які отримували соціальні 

стипендії з березня 2022р. по лютий 2023 р.. 

(соціальний педагог, Чурілова В.Є.) 

- Професійно-орієнтована ІПГ «Вчитель під час війни. Освітній фронт» (1-3 

курси) 

(Аль-Хамадані Н.Д.) 

07 лютого, вівторок 

-  Контроль проведення занять онлайн. 

(Заступник директора з НР) 

08 лютого, середа 

 

 



09 лютого, четвер 

- Інтелектуальний батл «Олімпізм» - ІІ 

  (Керівник ф/в) 

10 лютого, п’ятниця 

- Перевірка заповнення академічних журналів. 

(Заступник директора з НР) 

13 лютого, понеділок 

- ІПГ/практикум «Спорт під час війни. Принципи збереження 

організму у стані постійного стресу»  (1-3 курси)  

(Бондаренко О.С.) 

14 лютого, вівторок 

- Перебіг переддипломної практики: методична підтримка 

(Завідувач НВП, Ляшенко К. І.) 

-  Контроль проведення занять онлайн. 

(Заступник директора з НР) 

- Віртуальна виставка “Міжнародний день дарування книг” 

(бібліотекар, Рєдкокаша Ю. О.) 

15 лютого, середа 

- Соціальний патронаж неповнолітніх студентів, які знаходяться на повному 

державному забезпеченні 

(Соціальний педагог, куратори груп) 

16 лютого, четвер 

 

17 лютого, п’ятниця 

 

20 лютого, понеділок 

-  Контроль проведення занять онлайн. 

(Заступник директора з НР) 

- Віртуальна виставка “Небесна Сотня – в пам'яті назавжди” 

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

- Демонстрація відеозапису соціодрами «Білим по чорному» (до Дня 

ушанування пам’яті Героїв  Небесної Сотні) 1-3 курси 

     (Пивоварова Г.С.) 



 

 

21 лютого, вівторок 

- Стан ведення щоденника з педагогічної практики студентами 3 курсу 

галузі 01 Освіта/ Педагогіка 

(зав. НВП, Ляшенко К. І.) 

- Віртуальна виставка “Мова – душа народу” 

(бібліотекар, Дибтан Н. О.) 

- Міжнародний день рідної мови (за програмою заходів) 

                                                             (Голова та викладачі ц. к. загальної філології) 

22 лютого, середа 

 

23 лютого, четвер 

 

24 лютого, п’ятниця 

 

27 лютого, понеділок 

- Тематична година «Нація незламних» (до річниці російсько-української 

війни).   1-3 курси 

(Чурілова В.Є.) 

- Участь у Чемпіонаті України з легкої атлетики (м. Київ, 27-28.02.2023р.)  

(Керівник ф/в) 

28 лютого, вівторок 

 

 

 

 

 

Засідання НМР 

Про стан підготовки курсових і дипломних робіт керівники робіт голова НМР 

 Засідання адіннаради 

Виконання рішень адміннарад за півріччя  Секретар 

адміннарад 



 

 

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 ц. к.  

Про стан підготовки курсових і дипломних робіт члени ц.к. голова ц.к. 

Звіти викладачів про перебіг виконання плану 

атестації. 

члени ц.к. голова ц.к. 


