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Робота циклової комісії  соціальних дисциплін у 2019-2020 н. р. була 

спрямована в контексті завершення роботи над темою коледжу «Формування 

готовності майбутнього педагога до інноваційної діяльності в умовах освітнього 

середовища».  

На засіданнях ЦК були заслухані  наступні доповіді: «Творчий підхід у 

викладанні соціальних дисциплін»  (Косовський С. В.), «Формування 

критичного мислення майбутніх вчителів на заняттях з інтегрованого курсу 

«Історія: Україна і світ» (викладач    Данилюк Р. П.), «Педагогічна креативність 

у структурі педагогічної обдарованості викладача суспільних дисциплін» 

(Кривошина Б. М.). 

Викладачами комісії було підготовлено  методичні розробки: 

-   «США в 1920-1930рр.» (Косовський С. В.); 

-  «Лівобережна та Слобідська Україна в 2 пол. XVIII ст.» (Косовська Л. М.); 

-  «Основний зміст пізнавальної діяльності» (Кривошина Б. М.); 

-  «Загальна характеристика Європи» (Данилюк Р. П.); 

-  «Громадянство України, як один з інститутів конституційного права»   

(Яремович М. А). 

Голова циклової комісії Косовський Сергій Васильович підготував та видав 

методичні рекомендації  з всесвітньої історії   у педагогічних навчальних 

закладах I – II рівня акредитації для студентів I  курсу спеціальності: 014.10 

Середня  освіта (Трудове навчання і технології), посібник «З досвіду роботи 

керівника гуртка історичного краєзнавства (виховні заходи патріотичного 

виховання)»   На сайті  naurok.com.ua було опубліковано авторський матеріал 

«Культура України у XXст.» (сайт naurok.com.ua).  

Голова ЦК Косовський С. В. прийняв участь у всеукраїнській інтернет - 

конференції «Проектні методи навчання». Участь у конференції підтверджена 

сертифікатом. 

Викладач Косовський С. В. дистанційно закінчив курс  «Критичне мислення 

для освітян» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (30 

годин, 1 кредит ЄКТС), пройшов базовий курс із цифрової грамотності на 

Національній онлайн – платформі з цифрової грамотності за, що отримав 

сертифікати, які це підтверджують. 

Кандидат історичних наук Кривошина Б. М. підготував та видав методичні 

рекомендації  з Історії України (XX –поч. XXI ст.) для студентів другого курсу 

спеціальності  014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології). 

Викладач Яремович М. А.  взяла участь у вебінарах:  

1. Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні - травень 2020. 

2. Музейні заняття, ніч у музеї: де можна проводити заняття з історії - 

травень 2020. 
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3. Онлайн - тести: принципи взаємодії під час дистанційного навчання - 

квітень 2020. 

4. Мотивація навчання під час карантину - квітень 2020. 

5. Депортації кримських татар та інших народів Криму: радянський злочин, 

що має продовження (до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського 

народу). 

6. Справедлива критика уроків історії, мова ненависті і фейки замість 

справедливості. 

Онлайн - курси : 

1. Академічна доброчесність - лютий 2020. 

2. Осмислені і переосмислені - травень 2020. 

3. Критичне мислення для освітян - травень 2020. 

4. Культура і політика - червень 2020. 

5. Наука про навчання: Що має знати кожен учитель? - червень 2020. 

6. Розсекречені: онлайн - курс про роботу з архівами КГБ - травень 2020. 

7. Права людини в освітньому просторі - червень 2020. 

Викладач Данилюк Р. П. взяв участь у вебінарах: 

1. Вебінар для вчителів та викладачів історії,  які проводить Український 

освітянський видавничий центр “Оріон”.   

2. 28 квітня - участь у вебінарі “Українська Друга свтова”. 

3. 29 квітня - участь у зумінарі від програми «Демократична школа» «Як 

взаємодіяти та досягати навчальних цілей в умовах дистанційного 

навчання?». 

4. 5 травня - участь у вебінарі “Пам’ять єврейського народу та Голокост в 

Україні”.  

  21 лютого викладачі ЦК взяли участь у підсумковій науково – практичній 

конференції на тему: «Інноваційна діяльність педагога в сучасному освітньому 

просторі». 

Викладачі циклової комісії активно працювали над шляхами впровадження 

сучасних  інтерактивних методів на заняттях з усіх соціальних дисциплін. З цією 

метою  члени циклової комісії здійснювали взаємовідвідування, ділились 

досвідом практичного втілення інноваційних технологій в навчальний процес. 

Перевагу надавалось нестандартним заняттям, які спонукали студентів до 

активного, творчого мислення, наукового дослідження вирішення проблемних 

завдань. Члени циклової комісії активно використовували мультимедійні 

презентації, відеоролики, навчальні фільми, роздатковий дидактичний матеріал, 

тощо. Навчальні заняття  будувались так, що відповідали професійній орієнтації 

майбутнього педагога в умовах освітнього середовища. 

Кривошина Б. М. провів відкрите заняття з основ філософських знань на 

тему «Філософія Стародавньої Греції та Риму» у групі Т42. 
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Викладачі достатньо уваги приділяли роботі з обдарованими студентами.  

11-12 жовтня 2019р. участь в дебатному турнірі «Статут територіальної 

громади»,  студентів коледжу у м. Київ,  викладач Данилюк Р. П. 

28 жовтня 2019р. студенти  групи П33, гурток історичного 

краєзнавства  вшанували пам’ять тих, хто самовіддано рятував рідну землю і здобув 

перемогу над окупантами  загальноколеджним  заходом «Ніхто не забутий…», ( 75 

років визволення України від нацистських загарбників).  

4 грудня 2019р. викладач Косовська Л. М. провела в групі Д 31 годину історії 

“Данило Апостол – меценат і борець за самостійність України”, (до 365-річчя з дня 

народження гетьмана).                                                  

З 10 по 13 грудня  в коледжі проходив тиждень правознавства. Було 

проведено ряд правових заходів, а саме: творчий хаб «Креативне право», 

викладач Яремович М. А. 10.12.2019р.;  тренінг «Усвідомлена людина – успішна 

людина», тренер Ю. Харпола-Лінд, викладач Яремович М. А.    11.12.2019р.;   

виставка плакатів творчого хабу «Креативне право», викладач Яремович М. А.  

11-13.12.2019р. 

Косовський С. В. дистанційно провів разом із групою П 33 шевченківські 

дні  «Кобзарю,  знов до тебе я приходжу», «Сучасний Шевченко», годину поезії 

“Дотиком пера Ліни Костенко” (до 90-річчя від дня народження Ліни Костенко). 

Викладач Данилюк Р. П. провів 5 березня 2020р.  дебати «Освітній хайп. 

Формування європейських цінностей в українській освіті». В травні 2020 року 

спільно з студентами групи П-11 утворено неформальний євроклуб “Галицька 

перлина”. Учасники клубу беруть участь в Євровікторині, яку щорічно 

організовує Представництво Європейського Союзу в Україні. Данилюк Р.П. став 

ідейним натхненником створення історико-пізнавального проекту “Маски 

історії”, в рамках якого в соціальних мережах Instagram та Facebook виходить 

цикл відеороликів про видатні історико-архітектурні пам’ятки Бродів. Метою 

проекту є збагачення знань про Броди та їх основні перлини студентами коледжу 

та мешканцями міста. Проект розрахований на студентську аудиторію і 

покликаний в доступній для них формі подавати історичний матеріал. Студенти 

групи П-11 долучаються до написання сценаріїв до відеороликів, зокрема, вони 

активно та творчо проявили себе в ході підготовки відеороботи про історію 

коледжу. 

Яремович М. А. провела онлайн майстер-клас «Карантинна вишивка» 

(виготовлення стилізованої під вишиванку сукні своїми руками), аналітично-

критичний огляд фільму «Брексіт» - роль кіно у вивченні історії, тренінг " Я 

майбутній - вчитель", моделювання педагогічних ситуацій на тему " Мої учні 

майбутні громадяни України". 

Активно працював гурток історичного краєзнавства під керівництвом 

Косовського С. В. Заняття проводились у бінарній формі  разом із студентами 

групи П 33. Гуртківці та студенти групи П 33 23 вересня – взяли участь групи  у 
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краєзнавчій мандрівці “Відкриваємо Йозефа Рота”, (до 935 річниці з часу першої згадки 

про Броди). 

26-27 жовтня 2019р. гурток історичного краєзнавства здійснив цікаву, 

захоплюючу та пізнавальну подорож у Карпати. Студенти групи П 33 та 

гуртківці відвідали водоспад Кам’янка (Сколівський  район),  гору Маківка – 

місце важких боїв між Українськими січовими стрільцями та царськими 

військами  у 1915р., с. Волосянка - крісельний підйомник «Захар Беркут», 

наскельна дерев’яна фортеця Тустань. 

Керівник гуртка історичного краєзнавства Косовський С. В. провів разом із 

гуртківцями онлайн – мандрівку  “Тут моя історія жива”, до Міжнародного дня 

пам’яток та історичних місць, (онлайн – музеї України). Разом із групою П 33 гуртківці 

підготували проект «Вишиванка – код нації», (до всеукраїнського дня Вишиванки). 

Члени гуртка історичного краєзнавства (викладач Косовський С. В.) в 

рамках проекту моральний вчинок передали на передову нашим захисникам 

необхідні медикаменти. 

Голова ЦК Косовський С. В. приймав участь в роботі обласних методичних 

об’єднань,  зокрема: 

1. Методичні об’єднання викладачів соціогуманітарних 

дисциплін: 

- 6 листопада 2019 р. музей Івана Франка; 

- 05 лютого 2019р. Природничий коледж ЛНУ ім. І. Франка. 

2. Методичні об’єднання викладачів економічних дисциплін: 

- 23 жовтня 2019р. Львівський автомобільно – дорожній коледж НУ 

«Львівська політехніка». 

- 11  березня 2020р.  Львівський коледж  «Інфокомунікації» НУ «Львівська 

політехніка». 

 


