
 

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 березень 2023 року 

 

На контролі: 

 

- Перебіг педагогічної практики "Пробні уроки та заняття" студентів 3 курсу 

(Завідувач НВП, Ляшенко К. І.) 

- Заповнення журналів педагогічної практики. 

(Методисти з практик) 

- Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти  

(Рєдкокаша Ю. О., інженер з охорони праці) 

- Участь у Всеукраїнській акції «Писанкове дерево Перемоги». 

(Заступник директора з СГР) 

-  Участь у фотоконкурсі-виставці на тему «Моя нескорена Україна» (коледжний 

етап). 

(Заступник директора з СГР) 

- Підсумкове засідання атестації педагогічних працівників. 

(Атестаційна комісія) 

 

 

 



01 березня, середа 

- Участь в онлайн-конференції з охорони праці  

Рєдкокаша Ю. О., інженер з охорони праці. 

- Процедура нарахування соціальної стипендії березень 2022- 2023р. 

(соціальний педагог, Чурілова В. Є.) 

- Робота з документацією  щодо відшкодування матеріальних збитків, 

завданих навчальному закладу під час військових дій на території України  

(Заступник з ГР, Полякова С. В.) 

02 березня, четвер 

- Процедура нарахування соціальної стипендії березень 2022- 2023р. 

(соціальний педагог, Чурілова В. Є.) 

03 березня, п’ятниця 

- Віртуальна виставка “Всесвітній день письменника”  

(Рєдкокаша Ю.О., бібліотекар) 

06 березня, понеділок 

- Віртуальна виставка до дня народження Наталі Львівни Забіли, української 

письменниці, поетеси  

(Дибтан Н. А., бібліотекар) 

- ІПГ « Педагогічні ідеї К.Д.Ушинського в сучасному вимірі» до 200-річчя із 

дня народження Костянтина Ушинського, педагога, реформатора шкільної 

освіти. 

(Крошка С.А.) 

07 березня, вівторок 

- Перевірка організації переддипломної практики в групах 4АПО, 4БПО 

(Завідувач НВП) 

08 березня, середа 

- Проведення адміннаради 

(в.о. директора) 

09 березня, четвер 

- Програма заходів до 209–ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка – 

українського поета, художника, мислителя. 



Голова та викладачі ц.к. загальної філології та журналістики 

- Година спілкування «Професійний етикет». 

Едвайзери 

- Віртуальна виставка “І лине над землею Шевченкове слово”  

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

- Віртуальна виставка до дня народження Миколи Яковича Олійника, 

українського письменника  

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

- Соціальний патронаж неповнолітніх студентів, які знаходяться на повному 

державному забезпеченні. 

(соціальний педагог, Чурілова В. Є.) 

10 березня, п’ятниця 

- Звітна конференція за результатами переддипломної практики  

(групові керівники практики) 

13 березня, понеділок 

- ІПГ до 160-ти річчя із дня народження Володимира Вернадського, 

вченого-енциклопедиста, природодослідника, організатора і першого 

президента Української Академії наук, засновника Національної 

бібліотеки Української Держави (нині - Національна бібліотека України 

імені В.І. Вернадського) 

Іваненко О.І. 

14 березня, вівторок 

- Відвідування онлайн-занять на паралелі 2 курсів 

(в.о. директора) 

15 березня, середа 

- Перевірка навчальної документації. 

(Заступник директора з НР) 

16 березня, четвер  

- Відвідування онлайн-занять на паралелі 3 курсів 

(в.о. директора) 



17 березня, п’ятниця 

- Аукціон з функціональної підготовки  

( до 24.03.2023р., керівник ф/в) 

- Відвідування онлайн-занять на паралелі 1 курсів 

(в.о. директора) 

20 березня, понеділок 

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

організму у стані постійного стресу» 

(Чумаченко В.В.) 

21 березня, вівторок 

- Віртуальна виставка “Всесвітній день поезії”  

(Рєдкокаша Ю.О., бібліотекар) 

22 березня, середа 

- Засідання атестаційної комісії (час -14.00) 

23 березня, четвер 

- Спортивно-історичний квест  

(керівник ф/в) 

24 березня, п’ятниця 

- Звітна конференція за результатами переддипломної практики  

(групові керівники практики) 

27 березня, понеділок 

- Групові збори. Порядок денний: 

1. Попередження неуспішності студентів під час дистанційного навчання 

2. Стан участі студентів групи у соціально-гуманітарній роботі коледжу. 

Різне. 

(Едвайзери) 

28 березня, вівторок 

- Відвідування онлайн-занять на паралелі 2 курсів 

(в.о. директора) 

 



29 березня, середа 

Підготовка документації до проведення КА 

(Заступник директора з НР) 

30 березня, четвер 

- Відвідування онлайн-занять на паралелі 3 курсів 

(в.о. директора) 

31  березня, п’ятниця 

- Відвідування онлайн-занять на паралелі 4 курсів 

(в.о. директора) 

 

 

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 документації до проведення КА.  голови ц.к.  голова НМР 

Про підготовку екзаменаційної документації до 

заліково-екзаменаційної сесії. 

голови ц.к.  голова НМР 

Засідання ц. к.  

Про підготовку документації до проведення КА.  голови ц.к.  голова НМР 

Про підготовку екзаменаційної документації до 

заліково-екзаменаційної сесії. 

голови ц.к.  голова НМР 


