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ЦИКЛОВА КОМІСІЯ
СУСПІЛЬНИХ
ДИСЦИПЛІН

Голова циклової комісії:
П’ ятковська Оксана Сергіївна



Ми маємо справу з найскладнішим,
найдорожчим, що є в житті, — з людиною.
Від нас, від нашого вміння, майстерності,
мистецтва, мудрості залежать її життя,
здоров'я, розум, характер, воля, громадське й
інтелектуальне обличчя, її місце й роль у
житті, її щастя.

Василь Сухомлинський



МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА:

«Самоосвіта як основний  фактор

удосконалення педагогічної майстерності, 

розвитку професійної  компетентності та 

підвищення якості навчально – виховного

процесу в ПТНЗ»



Основна мета опрацювання
даної проблеми:

Від професійної
компетентності та
педагогічної культури
до вершин педагогічної

майстерності



МЕТА:

- Покращення професіоналізму й педагогічної
майстерності;
- Вдосконалення власних знань та вмінь,
шляхом вивчення передового досвіду,
вивчення новітніх технологій викладання,
методики;
- Розробка власних методик викладання.



ЗАВДАННЯ та ЗАДАЧІ:

• Організація процесів самоосвіти та обміну досвідом
• в освітнійРозвиток та впровадження інновацій

процес.
•
•
•
•
•
•
•

Організація дослідницької роботи.
Розробка власних методик викладання.
Формування інформаційної культури.
Організація консультативної підтримки.
Досягнення якісно нового рівня у вивченні предметів.
Ріст рівня педагогічної майстерності викладачів.
Надання реальної дієвої допомоги викладачам в
розвитку їх професійної майстерності.



ЗАВДАННЯ та ЗАДАЧІ:
*Організація взаємовідвідування уроків, їх обговорення.
*Вдосконалення методичної та професійної майстерності,
систематичне збагачення психолого-педагогічних знань
викладачів.
*Постійна робота над збагаченням методичного
забезпечення в кабінеті.
*Удосконалення системи контролю знань учнів.
*Пошук та застосування методів активного навчання у
вивченні іноземної мови.
*Надання постійної допомоги молодим викладачам,
запровадження принципів педагогіки співробітництва
*Вивчення передового досвіду відомих  провідних 
педагогів та досвідчених викладачів ВПУ № 17. в
*Ви



• вивчення і використання на практиці сучасних

досягнень психолого-педагогічної науки та

передового педагогічного досвіду, розвиток

ініціативи і творчості, новаторських пошуків;

• ознайомлення та обговорення періодичної
методичної літератури з предмету та
застосування передових ідей на практиці.

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЗАВДАНЬ ТА ЗАДАЧ:

* систематичне вивчення та аналіз стану викладання,

рівня і якості знань, практичних умінь і вихованості

учнів;



ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЗАВДАНЬ ТА ЗАДАЧ:

* взаємовідвідування уроків, їх обговорення;
* вдосконалення методичної та професійної майстерності,
систематичне збагачення психолого-педагогічних знань
викладачів.;
* постійна робота над збагаченням методичного
забезпечення в кабінетах;
* удосконалення системи контролю знань учнів;
* пошук та застосування методів активного навчання у
вивченні суспільних дисциплін;
* надання постійної допомоги молодим викладачам,
запровадження принципів педагогіки співробітництва.



* аналіз результатів роботи за минулий рік, під

час якого виявлялись недоліки, їх причини,

шляхи усунення;

* тему, над якою працює циклова комісія;

* питання, які будуть обговорюватися на педаго-

гічних радах;

* різноманітні форми проведення засідань

(круглий стіл, педагогічна студія, методичний

семінар, панорама педагогічних ідей, проблем-

ний семінар тощо).

Складаючи план роботи
циклової комісії врахували:



СКЛАД КОМІСІЇ:

Голова циклової
комісії :

П’ятковська Оксана 
Сергіївна, викладач
Економічних дисциплін
спеціаліст вищої 
категорії, старший 
викладач.

***Чим більше вчитель буває в ролі учня, тим вище його
професійний рівень. Може, в цьому й полягає квінтесенція
педагогіки: ти виховуєш уміння вчитися…

Василь Сухомлинський



а

Тема над якою працюю:

-

“Застосування евристичних  методів для розвитку 
нестандартного мислення і професійної творчості 
учнів на уроках економіки”в ..

Мета:теоретичне обгрунтування активних методів 
навчання та інтерактивних технологій навчання при 
викладанні економічних дисциплін:
Пропонування особливих шляхів вдосконалення 
навчального процесу. Підвищення  ефективності уроків за 
допомогою дидактичного матеріалу; розвиток емоційної, 
сенсорної, пізнавальної, дослідницької та пошукової 
активності, а також розвиток комунікативних та 
життєвих компетентностей учнів.



Опрацювання літератури:

 Сухомлинський В. О. “Проблеми всебічного
розвитку”.

 С.А. Рубан Системне впровадження
технологій особистісно - зорієнтованого
навчання в роботі з обдарованими
дітьми



Викладач
всесвітньої 
історії,
викладач ІІ 
категорії
Гордєєва 
Наталія 
Миколаївна

***Немає абстрактного учня… мистецтво і майстерність
навчання, виховання полягає в тому, щоб, розкривши сили й
можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій
праці…

Василь Сухомлинський



Працює над темою:
 “Впровадження інноваційних технологій 
навчання як засобу реалізації 
диференційованого навчання та умови 
самореалізації учнів на уроках всесвітньої 
історії”.

Мета: визначити умови підвищення 
ефективності розвитку учнів за допомогою 
використання інформаційних технологій та 
активних методів навчання.

 Опрацювання книг Януша Корчака: «Правила 
жизни. Педагогика для детей и взрослых» та 
«Право ребёнка на уважение»





Вправи на стимулювання 
пам’яті







В олімпіаді прийняли участь:

Учні І  курсу:
М 15 – 1/9 ‐ Плехно Сергій
 НП 15 – 2/9 ‐ Ігнатенко Станіслав
 С 15 – 4/9 –Москаленко Михайло
 Е 15 – 11/9 –Дроботун Віктор
 Е 15 – 15/9 ‐ Сорока Сергій
 К 15 – 21/9 – Норенко Світлана
 С 15 – 24/9 – Алекперов Самір
 К 15 – 33/9 – Хохлова Альона



-

1



В олімпіаді прийняли участь:

Учні ІІ курсу:
 М 14 – 5/9 –Марченко Сергій
 НП 14 – 6/9 ‐ Ковальов Сергій
 Е 14 – 7/9 ‐ Чугай Микита
 С 14 – 12/9 ‐ Шилов Валентин
 С 14 – 19/9 ‐ Віштак Владислав
 Е 14 – 26/9 ‐ Жерліцин Володимир
 НП 14 – 37/9 ‐ Ломова Ольга
 К 14 – 41/9 ‐ Кондик Руслан
 НП 14 – 30/9 ‐Худоман Вадим





За результатами підведення підсумків:

 І курс:
 І місце ‐ Безміліцин Володимир‐ НП15‐35/9 – 10 
балів

 ІІ місце ‐ Ігнатченко Станіслав‐ НП15‐2/9 – 9 балів
 ІІІ місце  ‐ Сорока Сергій‐ НП15‐15/9 – 6,5 балів
 ІІ курс:
 І місце ‐ Чугай Микита ‐ НП14‐7/9 – 9 балів
 ІІ місце ‐ Ломова Ольга ‐ НП14‐37/9 – 7 балів
 ІІІ місце ‐ Худаман Давид ‐ НП14‐30/9 – 4 балів



Безміліцин Володимир- НП15-35/9



Чугай Микита - НП14-7/9



 25.11.15 р. пройшов день кінолекторію в навальному 
закладі українського документального кіно про 
Небесну сотню та воїнів АТО (документальні 
фільми про Євромайдан), для учнів І



 26.11.15р. в кабінеті «Всесвітньої історії» відбувся 
відкритий урок – конференція, в якому прийняла 
участь група К 15 – 33/9 та учні групи НП 15 – 2/9: 
“Революція гідності як приклад національної 
свідомості України”. 



 На протязі «Тематичного тижня історії» викладач  
Гордєєва Н.М. ознайомила учнів з фільмом “Екскурсія
викладачів історії до Петриківщини”. 



Викладач історії України, 
викладач ІІ категорії
Алєксєєнко Вікторія 
Станіславівна

*** Що може бути кращим для становлення особистості, ніж
відчуття успіху й власної значущості від результатів своєї
праці …

В. Логвін



Працює над темою:

“Вивчення інтерактивних видів 
навчання на уроках історії України”.
Мета:  вивчення проблеми підвищення 
ефективності навчання учнів шляхом 
використання інтерактивних методів 
навчання.
Література: Селевко Т.К. “Сучасні освітні
технології”. Макашова Ю.В. Розвиток критичного
мислення в умовах активного навчання.





Се

В олімпіаді прийняли участь:
Учні І  курсу:

Гр.. К 15 – 33/9 – Кобзар Крістіна
Голубицька Софія
Стецькович Ксенія
Чекан Ксенія                            

Гр.. 15 – 35/9 –Лебідь Ярослав
Домаскін Назар
Омельченко Вікторія
Безсонов Евген
Дайнега Данило 

К 15 ‐21/9 Катуркіна Альона
Шевченко Ірина





В олімпіаді прийняли участь:

Учні ІІ  курсу:
гр. С 14‐12/9 –Шилов Валентин 

НП 14 – 30/9 – Хоменко Віталія
Омельянченко Надія

Гр.. М 14 – 5/9 –Марченко Євген
Авдєєв Андрій

Гр.. С 14 – 19/9‐Чертков Станіслав
Сейідов Євдоким
Худайбердиєв Антон





Переможці олімпіади
 За результатами підведення підсумків:
 І курс:
 І місце ‐ Омельченко Вікторія ‐ НП15‐35/9 – 48 
балів

 ІІ місце ‐ Дайнега Данило ‐ НП15‐35/9 – 44 бали
 ІІІ місце ‐ Катуркіна Альона ‐ НП15‐33/9 – 39 бали
 ІІІ місце ‐ Шевченко Ірина ‐ К 15 ‐33/9 ‐ 39 бали
 ІІ курс:
 І місце ‐ Омельянченко Надія  ‐ НП14‐30/9 – 76 
бали

 ІІ місце ‐ Шилов Валентин  ‐ С14‐12/9 – 64 бали
 ІІІ місце ‐ Марченко Сергій  ‐ М 14‐5/9 – 46 бали



Омельченко Вікторія - НП15-35/9



Омельянченко надія НП14-30/9



 24.11.15 року в актовій залі училища була 
проведення інформаційна година для учнів І‐ го
курсу, за темою «Небесна сотня»‐ відповідальна 
викладач Алєксєєнко В.С.



 27.11.15р. пройшов виховний захід «Голодомор –
геноцид проти українського народу» ‐
відповідальна викладач Алєксєєнко В.С.



 З 23.11 – 27.11 в Інформаційному центрі училища була 
проведена виставка плакатів та стіннівок в якій 
активну участь прийняли учні І та ІІ курсу: «Небесна 
сотня», «Герої АТО», «Голодомор – геноцид проти 
українського народу» ‐ відповідальні викладачі історії 
Алєксєєнко В.С.,Гордєєва Н.М.





Головною метою освіти є створення людини, здатної робити нове, а не 
повторювати те, що вже зроблено прийдешніми поколіннями. Жан Піаже

Викладач
правознавства, 
викладач -
- спеціаліст
Бахтіаров
Сергій Васильович

***Головною метою освіти є створення людини, здатної робити 

нове, а не повторювати те, що вже зроблено прийдешніми 

поколіннями. 

Жан Піаже



Працює над темою:
 “Інтерактивні методи навчання на 
уроках правознавства”.

Мета: аналіз та вивчення стану проблеми 
використання інтерактивних форм та 
методів навчання в теорії та практиці 
навчання.

 Література для опрацювання
 : Храмова Т.О. “Моральне виховання учнів у
форматінетрадиційного уроку



З 7 по 11 грудня був проведений тиждень правознавства.

Виставка плакатів т стіннівок: “Захист прав і 
свободи людини – громадянина”(І місце – НП 15 – 35/9)





Анкетування учнів з правознавства



Вих. захід: “ Холокост – права людини”





На протязі тижня був проведений тиждень рефератів 
на правову тематику “Вірю в майбутнє твоє Україна”

І місце – учень гр. Е 15 – 15/9: Сорока Сергій



Тиждень кінолекторію в навчальному закладі 
українського документального кіно: “Державність –

конституційні права”



Заплановані  заходи
та метод.розробки
Бахтіаров Сергій Васильович
 1. Виставка плакатів з правознавства
 2. Конкурс рефератів: “Державний лад — загальна 
храктеристика”, “Види і реформи правління”.

 3. Зустріч учнів та студентів з працівниками правоохоронних 
органів.

 4. Консультації : “адміністративний проступок”; “Злочин і 
покарання”.

 5. Брейн – ринг на правову тему між учнями І – го курсу.



Олімпіада з правознавства серед І курсів
І місце розділили учень групи Е 15 – 15/9: Парунін
Роман та учень  гр. НП 15 – 35/9: Лебедь Ярослав 



Правовий олімп (ІV місце)





Дякую 
за увагу

2015 – 2016

навчальний 
рік


