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Члени циклової комісії соціальних дисциплін протягом 2018 – 2019 

навчального року  продовжували працювати над проблемою коледжу 

«Формування готовності майбутнього педагога до інноваційної діяльності в 

умовах освітнього середовища».  

На засіданнях ЦК були заслухані  доповіді «Реалізація інтегрованого 

підходу до навчання при вивченні суспільних дисциплін» (Яремович М. А.),  

«Можливості формування громадянської компетентності на заняттях з 

соціальних дисциплін»  (Кривошина Б. М.), «Формування громадянської 

компетентності майбутнього педагога шляхом використання інноваційних 

технологій на заняттях «Людина і світ» та «Географія»  (Данилюк Р. П.), 

«Інтегровані форми навчання як інноваційний засіб у викладанні соціальних 

дисциплін» (Косовський С. В.).  

Данилюк Р. П. виступив з доповіддю «Технологія розвивального навчання 

Д. Б.  Ельконіна – В. В. Давидова» на науково – теоретичному семінарі 

«Авторські школи в освіті». 

Викладачами комісії було підготовлено наступні методичні розробки: 

-   «Етносоціальні процеси та рівень життя населення в період 

«Застою»  с. 60-х. п. 1980-х рр.,  (Косовський С. В.); 

-  «Лівобережна та Слобідська Україна у 2 пол. XVIIIст. Ліквідація 

Гетьманщини»,  (Косовська Л. М.); 

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

-  «Індія»,  (Данилюк Р. П.); 

-  «Основи теорії права. Правові відносини»,   (Яремович М. А). 

Голова циклової комісії Косовський Сергій Васильович підготував та видав 

методичні рекомендації  з інтегрованого курсу «Історія: Україна і світ», які були 

опублікована на сайті vseosvita.ua. На сайті  naurok.com.ua було опубліковано 

авторський матеріал «Перехід до суцільної колективізації. Голодомор 1932-                    

1933 рр. в Україні». 

Викладач Яремович М. А. підготувала та подала до друку методичну 

розробку заняття: «Кримінальна відповідальність та її підстави», (сайт 

vseosvita.ua., naurok.com.ua, 07.10.2018р.; науково – методичний журнал «Історія 

та правознавство»,  жовтень 2018р., № 30; каталог «Відкритий урок: розробки, 

технології, досвід», червень 2019р.). 

Яремович М. А. пройшла онлайн – курси на EdEra:  «Історія України. 

Зародження української нації». Взяла участь у вебінарах:  

- «Інтегрований курс «Громадянська освіта» для 10 класу. Р 2 «Права 

та свободи людини», 07 вересня 2018р.; 

- «Розшифровані імена: антропоніміка на уроках історії та мови», 27 

січня 2019р.; 

-  «Проектне навчання у викладанні гуманітарних дисциплін: коли 

теорія оживає», 06 травня 2019р. 

9 листопада викладачі циклової комісії (Данилюк Р. П. та Яремович М. А.)  

взяли участь  у  практичному  майстер-класі на тему «10 технік сучасного оратора 

від Андрія Степури»,  відомого інструктора з публічних виступів, засновника 

школи ораторського мистецтва «Майстерня Лева». 
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Кандидат історичних наук Кривошина Б. М. 14 листопада 2018р. прийняв 

участь у науково – практичній конференції присвяченій 100-ій річниці утворення 

ЗУНР «Історико – філософська оцінка ідеї державності в Західній Україні», та 

виступив з доповіддю «Ідея української державності на західноукраїнських 

землях в роки Першої  світової війни (до історіографії питання)». 

З 10 по 14 грудня  в коледжі проходив тиждень правознавства. Було 

проведено ряд правових заходів, а саме: правознавчий тренінг «Знаємо та 

реалізуємо свої права»,  (викладач Косовський С. В.), правові дебати: « Булінг- 

новела XXIст., чи архаїзм про який мовчали?», правовий квест, інтелектуальна 

гра: «Мафія» («Хто є хто»), (викладач Яремович М. А.). Данилюк Р. П. 

організував банерну виставку присвячену голодомору 1932-1933рр. 

25 січня 2019р. викладачі ЦК  взяли участь у тренінгу Івана Іванова по темах 

«Розробка інтерактивних навчальних матеріалів», «Створення інфографіки та 

ментальних карт», «Робота з інтерактивною дошкою». 

13 травня 2019р. творча група викладачів ЦК взяла участь у засіданні 

круглого столу «Модель готовності майбутнього педагога до інноваційної 

діяльності».  

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. 

Викладачі достатньо уваги приділяли роботі з обдарованими студентами. 

Зокрема,  студентка Дубанович Д. група П 23,  20 лютого 2019р. під керівництвом 

викладача Косовського С. В. прийняла участь у науково - пошуковій 

студентській конференції з основ економічної теорії на тему «Економічна теорія 

та економічна політика: сьогодення та перспективи розвитку». Матеріали 

доповіді було вміщено у збірнику «Економічна теорія та економічна політика: 

сьогодення та перспективи розвитку». За участь у конференції  сертифікати 

отримали доповідач Дубанович Д. та керівник Косовський С. В.  

6 березня 2019р. студентка    Романчишин В., групи Д 21, під керівництвом 

Яремович М. А. зайняла друге місце на обласній олімпіаді з основ правознавства. 

15-16 березня студенти коледжу Романчишин  В., груа Д 21, Валла М.,                 

Крутяк І., група П 22, Дутчак Б., Мережа Д., група Т 21  взяли участь у дебатному 

турнірі на тему «Громадський бюджет», (викладач Данилюк Р. П.). 

25 березня 2019р. студентка    Романчишин В., групи Д 21, під керівництвом 

Косовського С. В. зайняла третє місце на обласній олімпіаді з історії України. 
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Викладачі ЦК соціальних дисциплін долучились до проведення 

інтегрованого загальноколеджного тижня  «Шевченківська весна», що проходив 

з 18 по 23 березня 2019р., зокрема, голова ЦК Косовський С. В. разом із 

студентами других курсів організував та зробив інтерактивний плакат 

«Тарасовими стежками України». Яремович М. А. провела круглий стіл на тему 

«Держава, право та суспільство в творчості Т. Шевченка». 

Активно працював гурток історичного краєзнавства під керівництвом 

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

групи П 23. Гуртківці та студенти групи П 23 4 жовтня  відвідали мистецький 

вернісаж  «Броди на полотнах картин» у Бродівському краєзнавчому музеї  

рамках проекту національної співпраці "Чим живуть замки", що реалізується в 

межах програми Британської Ради. 

28 жовтня гурток історичного краєзнавства здійснив цікаву, захоплюючу та 

пізнавальну подорож до славетного міста Львова, яка закінчилась виставою 

«Гуцульський рік». 

13 листопада викладач Косовська Л. М. провела в групі П23 годину історії: 

“ЗУНР – втілення самостійності та соборності”, яка була присвячена  100-річчю 

проголошення ЗУНР. 

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

гуртківцями годину Соборності “Єднання заради незалежності”, присвячену 

100- річчю проголошенню Акту Злуки між УНР та ЗУНР, 13 листопада 2019р. 

Наступним заходом гуртка історичного краєзнавства під керівництвом 

Косовського С. В. став бінарний захід із співробітниками краєзнавчого музею  - 

годину історичної правди «Феномен особистості – Юліан Вассиян: історія, 

історіософія, історична пам’ять». 

Викладач Данилюк Р. П. провів 13 лютого 2019р.  загальноколеджний захід, 

присвячений  річниці битви за донецький аеропорт «Вони витримали – не 

витримав бетон» (зустріч з «кіборгом»). 

Яремович М. А. провела діалогічний пазл «Т. Шевченко крізь призму 

сучасності», 19.03.2019р. 

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

рамках проекту моральний вчинок зібрали та відправили на передову до свята 

Пасхи продовольчі та промислові товари різної необхідності. 

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

об’єднань,  зокрема: 

1. Методичні об’єднання викладачів соціогуманітарних 

дисциплін: 

- 14 листопада 2018 р. музей визвольної боротьби України; 

- 06 лютого 2019р. Львівський коледж транспортної інфраструктури 

Дніпропетровського національного університету ім. І. Франка. 

2. Методичні об’єднання викладачів історії: 

- 13 березня 2019р. КЗ ЛОР «Львівський коледж культури і мистецтв»; 

- 25 травня 2019р. Львівський кооперативний коледж економіки і 

права. 
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3. Методичні об’єднання викладачів економічних дисциплін: 

- 17 жовтня 2018р. педагогічний коледж ЛНУ імені Івана Франка; 

- 20 лютого  2019р. Львівський коледж легкої промисловості КНУТД; 

- 24 квітня 2019р. Львівський коледж м’ясної та молочної 

промисловості НУХТ. 

Викладач Яремович М. А. прийняла участь у роботі обласного методичних 

об’єднань з основ правознавства у: 

- 31 жовтня 2018р.Технологічного коледжу Національного 

університету «Львівська політехніка»; 

- 06 березня  2019р. Львівський державний університет внутрішніх 

справ;  

- 25 квітня 2019р. Львівський торгівельно – економічний університет. 

 

 

 

 

 
 


