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Циклова комісія суспільних дисциплін є колективом 
однодумців, які мають значний інтелектуальний потенціал, 

досвід викладання та високий рівень педагогічної майстерності. 
Дисципліни циклової комісії: «Історія України», «Всесвітня 

історія», «Соціологія», «Основи філософських знань», 
«Культурологія», «Географія», «Основи права», «Соціологія», 

«Основи психології», «Основи психології та етика бізнесу». 



Основні завдання 
циклової комісії:

1. Створення оптимальних умов для широкого впровадження 
інтерактивних технологій в навчально-виховний процес коледжу та 
особистісний фаховий і навчальний простір викладачів і студентів;

2. Активізація пізнавальної та науково-пошукової діяльності студентів 
через впровадження інтерактивних технологій навчання;

3. Сприяння збагаченню членів циклової комісії педагогічними 
знахідками щодо впровадження інтерактивних технологій навчання, 
адаптації навчальних програм дисциплін до змішаного формату 
навчання;

4. Залучення студентів до дослідницької роботи у рамках науково-
практичних конференцій та семінарів;

5. Удосконалення професійної кваліфікації та самоосвіти членів 
циклової комісії. 



Робота циклової комісії суспільних дисциплін спрямована на:
• Оновлення навчальних програм і робочих навчальних програм дисциплін 

циклу згідно нових вимог до оформлення плануючої документації;

• Доповнення навчально-методичних комплексів матеріалами та розробками, 
що сприяють адаптації програм дисциплін до змішаної форми навчання;

• Розробка та впровадження методик проведення лекційних, семінарських та 
практичних занять із застосування інформаційних ресурсів;

• Оновлення комплексів тестових завдань, завдань та матеріалів для 
самостійної роботи студентів, відповідно до вимов змішаної форми навчання; 

• Розробка та затвердження збірника тестових завдань з дисципліни “Основи 
психології” для студентів напрямків ГРС, Т, ПТБД;

• Вдосконалення знань  щодо особливостей дистанційної роботи з студентами у 

програмах Google meet та Classroom.

Науково-методичне питання у 2020-2021 н.р.

«Компетентністний підхід до теоретичної та практичної 

підготовки фахових молодших 

бакалаврів в умовах змішаного навчання». 



Однією з важливих складових роботи комісії є постійне
підвищення кваліфікації та вдосконалення педагогічної

майстерності шляхом проходження курсів, різноманітних
тренінгів, вебінарів та семінарів



Запровадження змішаної форми навчання зумовило необхідність 

поєднання традиційних форм проведення занять та контролю 

знань з новітніми досягненнями та широким використанням 

інформаційних ресурсів.

В процесі дистанційного навчання 
широко використовувались GOOGL 
додатки, зокрема, CLASSROOM. Він 
слугував для розміщення матеріалів та 
проведення перевірки засвоєного.



Широко застосовувалась для 

проведення перевірки знань

платформа “На Урок”



В процесі запровадження змішаної 

форми  навчання студенти 

виконували різні завдання:

•Написання рефератів;

•Підготовка презентацій;

•Підготовка проектів;

•Написання доповідей;

•Підготовка тематичних відеороликів.



Основною 

платформою 

для проведення

онлайн занять

був Google meet 



Наша робота спрямована на формування національної свідомості, 

патріотизму, загальнолюдських та національних цінностей, 

виховання соціально активної особистості. Тому важливою 

складовою діяльності викладачів комісії суспільних дисциплін є 

організація заходів різного формату:

1. Тематичні виховні заходи;

2. Вечори пам’яті;

3. Екскурсії студентських груп;

4. Організація студентських конкурсів;

5. Залучення студентів до святкування та 
відзначення визначних дат в історії 
України;

6. Проведення лекцій-бесід та зустрічей;

7. Створення тематичних відеороликів.



В рамках вшанування пам’яті захисників України, 
які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет 
і територіальну цілісність України студенти коледжу 

приєднались до всеукраїнської акції 

«Сонях пам’яті»



Студенти ІІ курсу

спеціальності 

"Облік і оподаткування" 

разом з академнаставницею

В.З.Павлик

відвідали

археологічний музей 

УжНУ. 



В рамках відзначення Дня Гідності та Свободи студенти долучились до конкурсу 

малюнків на тему «Вільні творять майбутнє!». З студентами І курсу проведено 

онлайн бесіду «Майдан: революція цінностей». Викладач історії В.З Павлик 

провела Урок звитяги студентам спеціальності “Туризм”.



До дня вшанування пам'яті 

жертв сталінських голодоморів  
студенти долучаються до 

всеукраїнської акції «Запали 
свічку пам'яті», було відзнято 
відеоролик «Ми існуємо, бо 

пам'ятамо...». Разом зі 
студентами ІІ курсу проведено 

лекцію-бесіду на тему 
«Збережемо пам'ять. 
Збережемо правду».



6 грудня у відеоролику

студенти

привітали 

захисників нашої держави

з Днем 

Збройних Сил України.



14 грудня 
студенти 

вшанували 
ліквідаторів 

аварії на ЧАЕС
і загиблих 
внаслідок 
катастрофи

та створили 
відеоролик.



В День Соборності 
України проведено 
онлайн тематичний 
виховний захід. 
Студенти та 
викладачка історії 
В.З.Павлик говорили 
про значення цього 
дня та його 
символізм для 
нашого народу. 



29 січня для студентів І курсів 
було проведено лекцію-бесіду 
«Крути – бій за майбутнє», в 
ході якої відбулося 
обговорення подій зими 1918 
року, деталей битви під 
Крутами та головних наслідків 
цієї важливої сторінки нашої 
історії.



18 лютого – шоста річниця боїв та виведення українських військ 

із Дебальцевого на Донеччині. Вшанування відбулося на Пагорбі Слави. 

Студенти поклали квіти до могил воїнів АТО/ООС 

та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.



20 лютого в Україні відзначають 

День Героїв Небесної Сотні.

Для студентів першого курсу 

проведено лекцію-бесіду

на тему «Зима, що нас змінила».



У березні 1939 р. 
українці Закарпаття 

стали першим у 
міжвоєнній Європі 

народом, що не 
змирився із анексією, 

а зі зброєю в руках 
став на захист своєї 
свободи від агресії 
сусідніх держав. До 
річниці цієї події в 
коледжі відбулася 

онлайн-конференція. 



В рамках відзначення річниці та вшанування пам’яті тих, 

хто загинув в результаті аварії, 

для студентів І та ІІ курсів проведено

тематичний захід «Чорнобиль. Точка неповернення.» 



8–9 травня Україна традиційно вшановує День пам’яті 
та примирення і День перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні. В УТЕФК КНТЕУ пройшов виховний 
захід з цієї нагоди для студентів-першокурсників. 



14 травня Україна вшановує пам’ять українців, 

які рятували євреїв в роки Другої світової війни. 

Для ІІ курсу організовано тематичну екскурсію, 

кандидат історичних наук Павло Худіш 

розповів про єврейську общину Ужгорода, 

трагедію Голокосту та історію Праведників

народів світу серед закарпатців. 

Студенти І ОО переглянули документальний 

фільм «Назви своє ім'я» С.Буковського. 

Для І ХТ проведено лекцію-бесіду 

на тему «Іспит на людяність. Українці-рятівники».



Щороку у третю суботу травня 

Україна відзначає День Європи. 

Для студентів коледжу проведено

інформаційно-виховну годину 

та організовано конкурс стінгазет.



В рамках

вшанування 

пам’яті жертв 

депортації 

кримськотатарського 

народу, для студентів

І курсу проведено 

лекцію-бесіду 
«Трагедія 

незнищенного 
народу: 

право на пам’ять».



Студенти І ГРС разом

з академнаставником 

відвідали м.Львів,

прогулялись старовинними 

вулицями, піднялись 

на Ратушу 

та підкорили Високий Замок.



План роботи циклової комісії суспільних 
дисциплін на 2021-22 н.р.:

• Роботу комісії зосередити на продовженні адаптації 
навчальних та робочих навчальних програм до нових вимог 
освітнього процесу;

• - Розробка та застосування новітніх форм та методів 
дистанційного навчання, застосування  широкого кола онлайн 
платформ, інтеграція новаторських методик, сучасних освітніх 
інструментів для теоретичного і практичного викладання 
дисциплін, а також – здійснення контролю знань студентів в 
процесі освоєння матеріалу на різних етапах;

• - Робота над методичними комплексами забезпечення 
дисциплін заочного відділення, адаптованими до змішаної 
форми навчання;

• - Активізація організаційної, виховної та науково-пошукової 
роботи, залучення студентів до заходів, що відбуваються в 
коледжі, інших навчальних закладах, участі у проектах, що 
відбуваються в онлайн форматі;

• - Участь викладачів циклової комісії у онлайн тренінгах, 
навчаннях, отримання сертифікатів та здобуття навичок для 
запровадження новітніх розробок, актуальних освітніх методик 
у процесі викладання.


