
     ЗАТВЕРДЖУЮ  

Директор  коледжу 

_____________ Л.М.Семененко 

 02.03.2020 р. 

 

ПЛАН-КАЛЕНДАР 

основних заходів Комунального вищого навчального закладу «Корсунь-Шевченківський  

педагогічний коледж  ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради» 

на  березень 2019р. 
№ 

п/п 

Число 

місяця 

Зміст заходів        Хто виконує 

  Педагогічна рада  

1.  30.03.2020 1. Про організаційно-педагогічні та методичні завдання 

імплементації Закону України  «Про фахову передвищу 

освіту». 

2. Про стан викладання та рівень знань студентів з 

навчальних предметів соціально-економічного циклу 

(загальноосвітня підготовка). 

3. Соціально-педагогічне проектування розвитку у 

студентів національної свідомості, правової освіти і 

культури та громадянської компетентності. 

4.Моніторингові дослідження фізичного, психічного і 

морального здоров’я студентів як базового контенту в 

системі роботи практичного психолога. 

Семененко Л.М. 

Рибченко С.М. 

Власенко Т.О. 

Козострига Т.Ф. 

Галич Н.В. 

Тарасенко Л.Л. 

Попик О.О. 

2.  24.02. – 

06.03.2020 
Декада циклової методичної комісії викладачів 

технологічної освіти   (за окремим планом) 

Рибченко С.М. 

Якименко Г.М. 

Веселовська О.В. 

3.  Відповідно 

до графіка 
Відвідування відкритих занять педагогічних 

працівників, які атестуються 

Рибченко С.М. 

Якименко Г.М. 

Савченко М.В. 

4.  15.03 -

20.03.2020 
Збір та підготовка матеріалів до атестації, вивчення та 

узагальнення роботи, надання методичної допомоги, 

ознайомлення з характеристиками педагогічних 

працівників, які  атестуються 

Семененко Л.М. 

Якименко Г.М. 

Савченко М.В. 

Члени АК 

5.  16.03.2020 Засідання  атестаційної комісії коледжу Семененко Л.М. 

Якименко Г.М. 

6.  До 

27.03.2020 
Ознайомлення  педагогічних працівників, які  

атестуються, з атестаційними листами під розпис 

Семененко Л.М. 

Якименко Г.М. 

Савченко М.В. 

7.  До 

01.04.2020 
Підготовка проекту наказу про присвоєння 

кваліфікаційних категорій (тарифних розрядів) за 

рішенням атестаційної комісії 

Семененко Л.М. 

Якименко Г.М. 

 

8.  До 

01.04.2020 
Підготовка і подання  до атестаційної комісії ІІІ рівня 

атестаційних матеріалів педагогічних працівників щодо 

розгляду питань про присвоєння (відповідність) 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», 

педагогічного звання «викладач-методист», «старший 

викладач» 

Семененко Л.М. 

Якименко Г.М. 

 

9.  З 

03.03.2020 
Надання  методичної  допомоги у написанні та 

оформленні курсових робіт. Контроль за підготовкою  

до проведення їх захисту 

Рибченко С.М. 

Савченко М.В. 

 

10.  До 

01.04.2020 
Складання  графіка захисту курсових робіт та підготовка  

проекту  наказу про захист курсових робіт 

Рибченко С.М. 

Савченко М.В. 
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11.  10.03. – 

20.03.2020 
Проведення декади циклової методичної комісії 

викладачів фізичного виховання та ДПЮ (за окремим 

планом) 

Тарасенко Л.Л. 

Якименко Г.М. 

Слапенін О.І. 

12.  23.03. – 

03.04.2020 
Проведення декади циклової методичної комісії 

викладачів науково-природничих дисциплін (за окремим 

планом) 

Тарасенко Л.Л. 

Якименко Г.М. 

Швайка О.М. 

13.  20.03.2020 Підготовка до проведення Дня відкритих дверей Семененко Л.М. 

Рибченко С.М. 

Якименко Г.М. 

14.  Березень 

2020 
Студентська заочна краєзнавча конференція «Визвольні 

змагання українського народу в історії рідного краю» 

Якименко Г.М. 

Галич Н.В. 

15.  Березень-

квітень 

2020 

Участь  у вебінарі «Нова українська школа: реалізація 

принципів наступності та послідовності між дошкільною 

та початковою освітою» 

Рибченко С.М. 

Якименко Г.М. 

Галич Н.В. 

16.  До 23.03 Перевірка щоденників спостережень педагогічної 

практики 31,32, 33, 34, 35 груп 

Семоненко Н.О. 

17.  Протягом 

місяця 
Контроль за відвідуванням студентами пробних занять і 

уроків та якістю їх проведення  з  педагогічної практики 

Рибченко С.М. 

Семоненко Н.О. 

18.  19.03  Зустріч  студентів 22 групи  з вчителем –методистом 

початкових класів  базової Корсунь-Шевченківської 

ЗОШ  № 1  Павловою О.О. 

Рибченко С.М. 

Семоненко Н.О. 

 

19.  17.03 Проведення  відкритих  занять  з педагогічної практики 

для студентів 2-го курсу  

Семоненко Н.О. 

20.  До 26.03 Підготовка  відеозвіту  про проходження студентами 

педколеджу безперервної педагогічної практики 

Семоненко Н.О. 

21.  До 17.03 Аналіз і перевірка документації студентів ІV курсів  з 

проходження ними безперервної педагогічної 

 практики; підготовка матеріалів на підсумкову 

конференцію 

Рибченко С.М. 

Семоненко Н.О. 

22.  23.03 Перевірка ведення записів викладачами  коледжу уроків 

спостереження у журналах педпрактики. 

Рибченко С.М. 

Семоненко Н.О. 

23.  Щовівторка Проведення  нарад з керівниками академгруп  та 

старостами з питань  навчання, відвідування, 

організаційної роботи в групах 

Зав.відділеннями 

24.  20.03 Участь у підготовці до дня відкритих дверей Зав.відділеннями 

25.  До 12.03 Перевірка  ведення журналів  обліку навчальних занять 

академгруп  відділень початкової та технологічної 

освіти 

Зав.відділеннями 

 

26.  12.03 Проведення  рубіжної  атестації                                                                      Зав.відділеннями 

27.  До 30.03   Аналіз   успішності студентів на відділеннях за 

результатами рубіжної атестації та інформування  

батьків  про стан рубіжної атестації їх дітей.                                     

Зав.відділеннями 

 

28.  За планом 

МО 
Індивідуальне (поглиблене)  діагностування 

особливостей розвитку психіки студента в рамках 

індивідуальних консультацій 

Попик О.О. 

29.  За планом 

ППС 
Заняття із активом студентського парламенту з метою 

розвитку лідерських умінь: «Основи ефективної 

комунікації лідера» 

Попик О.О. 

30.  За планом 

засідання 

студпарлам

енту 

Психологічне заняття для студентів 1 курсу з метою 

попередження формування адиктивної поведінки 

студентів «Умій сказати «НІ»: формування навичок 

здорового способу  життя» 

Попик О.О. 
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31.  Вівторок Психологічні заняття для студентів 4 курсу з метою 

формування нетерпимого ставлення до насильницьких 

моделей поведінки «Безпечна освіта. Маски булінгу». 

Попик О.О. 

32.  Четвер Індивідуальні заняття з метою корекції емоційно-

поведінкової сфери особистості студента: «Способи 

профілактики агресивних проявів у поведінці» 

Попик О.О. 

33.  Протягом 
місяця згідно 

запиту 

Індивідуальні заняття із студентами з акцентуйованими 

рисами характеру. 

Попик О.О. 

34.  Протягом 

місяця згідно 

запиту 

Психологічне занять з керівниками академічних груп та 

вихователями: «Особливості роботи з 

«важковиховуваною» групою». 

Тарасенко Л.Л. 

Попик О.О. 

35.  Протягом 

місяця за 
потребою 

Психологічне заняття на психолого-педагогічному 

семінарі на тему: «Способи мирного розв’язання 

конфліктів у коледжі». 

Попик О.О. 

36.  14.03 Соціально-педагогічні  заходи до Міжнародного дня 

боротьби з наркоманією та наркобізнесом. 

Формування у студентів навичок здорового способу 

життя:  - анкетування „Наркотики і ти” 

Щербина Н.В., 

волонтери 

37.  Протягом 

місяця 
Участь у акції «Серце до серця» Щербина Н.В. 

38.  Протягом 

місяця 
Перевірка  лабораторним шляхом освітленості  робочих 

місць в навчальних майстернях 

Ткаченко М.І. 

Власенко І.О. 

Зав майстернями 

39.  До 12.03 Перевірка  стану  ведення документації з питань  

охорони праці і безпеки життєдіяльності у завідуючих 

кабінетами з підвищеною небезпекою 

Рибченко С.М. 

Якименко Г.М. 

Томіленко Є.О. 

Ткаченко М.І. 

40.  До 20.03 Надання методичної допомоги керівникам структурних 

підрозділів, завідуючим кабінетами у оновленні 

інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Колісник О.І. 

Ткаченко М.І. 

41.  Протягом 

місяця 
Надання  методичної  допомоги керівникам курсових 

робіт у підготовці матеріалів для курсових робіт, що 

стосуються питань охорони праці і безпеки 

життєдіяльності 

Ткаченко М.І. 

Лисенко С.В. 

 

42.  До 28.03 Надання  методичної  допомоги  начальнику штабу ЦО 

по підготовці  документації з проведення заходів по 

цивільному захисту в педагогічному коледжі в 

поточному навчальному році 

Якименко Г.М. 

Ткаченко М.І. 

Томіленко Є.О. 

Домініченко С.М. 

43.  До 30.03 Перевірка  стану  виконання Приписів, які надійшли від 

органів державного нагляду  з ОП в 2019 році 

Колісник О.І. 

Ткаченко М.І. 

44.  До 30.03 Надання методичної допомоги керівникам структурних 

підрозділів в оновленні посадових  інструкцій з охорони 

праці та інструкцій з ОП по професіях 

Рибченко С.М. 

Колісник О.І. 

Ткаченко М.І. 

Виховна робота 
45.  03.03 Проведення  засідання методичного об’єднання 

керівників академгруп з питання екологічного 

виховання студентів педколеджу, підготовки до 

навчально-виховної роботи в школі 

Тарасенко Л.Л. 

Бутченко В.В. 

Омелянчук Л.І. 

Касяненко Л.М. 

Тарасенко Є.А. 

46.  03-04.03 Вечори до Міжнародного жіночого дня  в коледжі та 

гуртожитках  

Вихователі, студради 

гуртожитків, 

Тарасенко Є.А. 

47.  24.03 Засідання  студентського Парламенту: «Про роботу рад 

студентського самоврядування в гуртожитках 

педколеджу з питань організації самоврядування» 

Студентський 

Парламент  
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48.  06.03 Участь у районних заходах з нагоди вшанування 

Кобзаря та до Дня району 

Семененко Л.М. 

Рибченко С.М. 

Тарасенко Л.Л. 

49.  07.03 Участь у районному конкурсі-фестивалі вокального, 

образотворчого мистецтва та художнього слова 

«Шевченкові вершини» 

Тарасенко Л.Л. 

Тарасенко Є.А. 

Касяненко Л.М. 

50.  Впродовж  

місяця  
Виховні години «Пам’яті великого Кобзаря 

присвячується».  

Тарасенко Л.Л. 

керівн. академгруп 

51.  Впродовж 

місяця 
Конкурс на кращий твір, присвячений життю і творчості 

Т.Г.Шевченка.  

Сизоненко К.О., 

комісія викл. 

укр. мови  

52.  Березень  Випуск літературної газети «Слово Кобзаря».  Бібліотека 

53.  24.02-

06.03 
Декада технічної праці та спеціальних предметів (за 

окремим планом) 

Комісія викладачів 

технологічної освіти 

54.  10.03 -

20.03 
Декада фізвиховання і Захисту Вітчизни (за окремим 

планом) 

Комісія викладачів 

фізвиховання 

55.  Протягом 

місяця  
Екскурсії  місцями Корсунщини, пов’язаними з іменем 

Т.Г.Шевченка. 

Керівники 

академгруп 

56.  17.03 Інформаційні години та години спілкування в 

академгрупах, гуртожитках педколеджу: «Культура 

взаємин з батьками»  

Керівн академгруп,  

вихователі 

гуртожитків 

57.  Березень 
 

Участь у благодійних акціях “Турбота”, “Пам’ять”, 

“Ветеран живе поруч”, “Милосердя” по допомозі 

ветеранам праці та інвалідам в проведенні весняних 

робіт на присадибних ділянках. 

Голова студ.парлам., 

волонтери 

Радіогазети 
58.  04.03 

06.03 

19.03 

19.03 

20.03 

 

20.03 

20.03 

 

24.03 

- 150 років від дня народження Є.О. Патона 

- Міжнародний жіночий день. Вітання. 

- 125 років від дня народження  М. Рильського 

- 90 років від дня народження Л.В. Костенко  

- Міжнародний день боротьби за ліквідацію 

расової дискримінації 

- 335 років від дня народження Й.С. Баха 

- Всесвітній день поезії «Поезія – це завжди 

неповторність». 

- Що потрібно знати про туберкульоз та як 

вберегтися від захворювання (Всесвітній день боротьби 

із захворюванням на туберкульоз – 24.03) 

Березівський В.П 

Студентський 

парламент 

Ненько Л.Є. 

Касяненко Л.М. 

Смілянець Н.М. 

Гончаренко С.М. 

Тарасенко Є.А. 

Тарасенко Л.Л. 

 

Кириленко Л.В. 

Робота бібліотеки 
59.   

04.03- 

06.03 

10.03 

 

20.03 

 

27.03 

Книжкові виставки: 

- Жінко, ти завжди велична (до Міжнародного 

жіночого дня). 

- Великий провісник української долі (до дня 

народження Т.Г. Шевченка) 

- Поезія – це свято (до Всесвітнього дня поезії). 

- Світ українського театру (До Міжнародного дня 

театру). 

 

Ненько Л.Є. 

Савицька О.В. 

60.  Постійно  Взаємодія бібліотеки з педагогічним колективом:                                                   

- інформаційне забезпечення  викладачів  новою 

періодикою, огляди; 

- спільна робота бібліотеки та педагогічного 

колективу щодо збереження фонду; 

- інформування  педагогічних працівників про нові 

надходження, періодичні видання 

Ненько Л.Є. 

Савицька О.В. 
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Профспілкова робота 

61.  Постійно Сприяння  виконанню Правил внутрішнього розпорядку 

та Статуту педколеджу. 

Сизоненко О.В. 

62.  04.03-

06.03 
 Участь  у підготовці та проведенні Дня  8 Березня. Профком, профактив 

студентів 

63.  Постійно  Проведення  рейдів-перевірок  гуртожитків №1 і №2. 

Відвідування студентів у гуртожитках. 

Сизоненко О.В., 

члени профкому 

64.  Постійно Проведення  рейдів-перевірок  по навчальних корпусах 

щодо збереження майна. 

Сизоненко О.В., 

члени профкому, 

профактив 

 

 

Заступник директора з навчальної роботи                             С.М.Рибченко 


