
Звіт проведеної роботи цикловою 
комісією суспільно – економічних 

дисциплін за І семестр

2021 – 2022 навч. рік



Склад комісії.

Голова комісії: П`ятковська О.С.

Викладачі:

- Калина Н.В.                                                - Бахтіаров С.В.

- Алєксєєнко В.С.                                          - Плис М.М.

- Яцура В.В.                                                   - Лук`яненко В.П.

- Макашова І.А.                                              -Павлова А.В.

-Купріяненко М.О.



Планування роботи комісії.

 У серпні місяці 2021-2022 н.р.було проведене перше засідання циклової  комісії викладачів 
суспільно - економічних дисциплін та визначені заходи на 2021 – 2022 навчальний рік. На 
основі зібраних даних, головою метод. комісії П’ятковською О.С. був складений план річної 
роботи та графік відкритих заходів викладачів суспільно – економічних  дисциплін.

 На основі складеного і затвердженого плану роботи циклової комісії були проведені такі 
заходи:

 1. У серпні — вересні були розроблені і затверджені робочі навчальні програми та поурочно-
тематичні плани, плани гуртків, паспорти кабінетів, оформлені стенди, складені індивідуальні 
плани викладачів  на вересень місяць.

 2. Систематично і в строк розроблялись плани лекцій та занять, дидактичний матеріал, були 
складені договори та плани з профорієнтаційної діяльності, 

 В жовтні 2021 р. було проведено сумісне засідання з методистом НМЦ ПТО Мухою 
Н.О.



Тиждень історії 

(11.10 2021р. - 15.10.2021 р.)

 У жовтні 2021 р., в рамках плану роботи НМЦ ПТО – 2021 р., з нагоди 80-х 

роковин трагедії Бабиному Яру, Дня захисників і захисниць України  та з 

метою удосконалення професійної компетентності викладачів історії , якості 

освітнього процесу, виховання національної ідентичності здобувачів освіти 

ЗП(ПТ)О засобами суспільних дисциплін та за графіком проведення 

тематичних тижнів у ВПУ № 17.

 Головою комісії та викладачами, був спланований, 

 організований та проведений тематичний тиждень

 з історії України.



В рамках тижня були проведені заходи:

 з 11.10 по 13.10.21 р, в інформаційному центрі училища, відбувалася 

проведена  виставка – конкурс стіннівок, серед здобувачів освіти І – их

курсів (підсумки будуть підведені і оголошені 18.10.21 р.).



В рамках тижня були проведені заходи:

 12.10.2020 р викладачами Плис М.М.  та Яцурою В.В. був проведений 

навчально – виховний захід: 80-х роковин трагедії в Бабиному Яру, для 

здобувачів освіти І – их курсів.



В рамках тижня були проведені заходи:

 -12.10.2021 р. викладачем Яцурою В.В. був                                                                                                                     

проведений відкритий урок в гупі ІІ к        проведений відкритий урок в гупі ІІ курсу.

 13.10.21р викладач АлєксєєнкоВ.С провела

історичний брейн – ринг: «У світі історії» 



В рамках тижня були проведені заходи:

 - 13.10.2021 р., заст..директора ВР Лук`яненко В.П                                                                                                
організував  всеучилищний захід: 

«Покрова – покровителька козацтва»;

 15.10.2020 р. , зав ІМЦ Калина Н.В.  

та голова комісії П`ятковська О.С. провели 

розширене засідання методичної комісії на 

тему« В умовах нових викликів організації 

навчального процесу 2021-2022 викладачів 

історії і суспільних дисциплін» та підвели підсумки проведення заходів до тижня історії.



В рамках тижня були проведені заходи:

 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС - ЕСЕ ІМЕНІ СЕРГІЯ КЕМСЬКОГО ДО 

ДНЯ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ.

 Здобувачі освіти взяли участь  в написанні прозове есе на 

тему « Ви маєте право на власну думку, але не на власні

факти» Деніел Патрік Мойніган . 



Проведення І етапу учнівських олімпіад з  

загальноосвітніх предметів 

2021-2022н.р 

З 21 по 28 жовтня 2021 р. проводився перший етап 
учнівських олімпіад

серед учнів І,ІІ,ІІІ курсів
В цикловій комісії  суспільно – економічних дисциплін 

проводилися олімпіади з таких предметів, як:

Історія (24 учнів)

Географія (21 учнень)



Викладач: 
Алєксєєнко Вікторія Станіславівна.



Переможці олімпіади з Географії

І місце - Замковий  Віктор 

М 20-1/9



Переможці олімпіади з Географії

ІІ місце – Замкова вікторія

К 20 – 32/9



Переможці олімпіади з Географії

ІІІ місце – Скрипник Максим

Група М 20 – 1/9



Переможці олімпіади з Історії

І місце - Замковий  Віктор 

М 20-1/9



Переможці олімпіади з історії

ІІ місце – Замкова вікторія

К 20 – 32/9



Переможці олімпіади з історії

ІІІ місце –Біла Анна

Група К 20 – 32/9 



Викладач:

Плис Михайло Михайлович 



Переможці олімпіади з Географії

ІІ місце

Анопа Катерина 

К 21 – 21/9

ІІІ місце

Мельниченко Ангеліна

К 21 – 17/9

І місце –Будека Аліна Іванівна

НП21-41/9



Переможці олімпіади з Історії

ІІ місце

Кулік Аліна 

НП 21 – 43/9

ІІІ місце

Яремченко Аліна 

НП 21 – 42/9

І місце - Колій Дар’я Василівна

К21-21/9



Викладач:

Яцура Вікторія Володимирівна



Переможці олімпіади 

І місце з історії

- Лугівський

Данило

Група Е 20 – 11/9 

-

І місця з географії

- Вакалюк Андрій

С 21 – 22/9

- Лугівський Даніло

Е 20 – 11/9



Підведення підсумків

В ІІ тур обласних олімпіад з історії та географії вийшли такі здобувачі освіти:

 Географія:

 І курс: Будека Аліна Іванівна, НП21-41/9

 ІІІ курс: Замковий  Віктор , М 20-1/9

 Історія:

 І курс: Колій Дар’я Василівна, К21-21/9

 ІІІ курс: Замковий  Віктор , М 20-1/9

 Але, за результатами, призових місць не здобули.



Всеукраїнський конкурс:

«Захисники та захисниці України».

Викладач: Алєксєєнко В.С.
Замкова Вікторія Диплом III ступеня 71.707 за 24:19 хв Диплом III ступеня

Біла Анна Диплом II ступеня 82.927 за 21:25 хв Диплом II ступеня

Алаічева Анастасія Сертифікат учасника 35.122 за 05:54 хв Сертифікат учасника

Кіптілий Руслан Сертифікат учасника 32.683 за 15:52 хв Сертифікат учасника

Гічко Яна Сертифікат учасника 65.854 за 35:57 хв Сертифікат учасника

Прихач Станіслав Сертифікат учасника 25.366 за 02:49 хв Сертифікат учасника

Солоп Альона Диплом II ступеня 82.927 за 18:34 хв Диплом II ступеня

Гноєвой Олексій Сертифікат учасника 30.244 за 09:42 хв Сертифікат учасника

Пасічник Ілона Сертифікат учасника 61.951 за 14:30 хв Сертифікат учасника

Скрипник Максим Сертифікат учасника 69.268 за 11:39 хв Сертифікат учасника

Замковий Віктор Диплом III ступеня 74.146 за 08:24 хв Диплом III ступеня

https://naurok.com.ua/student/award?id=10755574
https://naurok.com.ua/student/award-contest?id=10755574
https://naurok.com.ua/student/award?id=10755607
https://naurok.com.ua/student/award-contest?id=10755607
https://naurok.com.ua/student/award?id=10755637
https://naurok.com.ua/student/award-contest?id=10755637
https://naurok.com.ua/student/award?id=10755645
https://naurok.com.ua/student/award-contest?id=10755645
https://naurok.com.ua/student/award?id=10755664
https://naurok.com.ua/student/award-contest?id=10755664
https://naurok.com.ua/student/award?id=10755679
https://naurok.com.ua/student/award-contest?id=10755679
https://naurok.com.ua/student/award?id=10755711
https://naurok.com.ua/student/award-contest?id=10755711
https://naurok.com.ua/student/award?id=10755784
https://naurok.com.ua/student/award-contest?id=10755784
https://naurok.com.ua/student/award?id=10755844
https://naurok.com.ua/student/award-contest?id=10755844
https://naurok.com.ua/student/award?id=10761192
https://naurok.com.ua/student/award-contest?id=10761192
https://naurok.com.ua/student/award?id=10761213
https://naurok.com.ua/student/award-contest?id=10761213


Всеукраїнський конкурс:

«Захисники та захисниці України».



Всеукраїнський конкурс:

«Захисники та захисниці України».



Всеукраїнський конкурс до Дня Гідності та Свободи на 

освітній платформі «На Урок».

Викладач: Алєксєєнко В.С.

Замкова Вікторія Диплом I ступеня

Біла Анна Диплом I ступеня

Гічко Яна Диплом I ступеня

Кіптілий Руслан Диплом III ступеня

Алаічева Анастасія Диплом III ступеня

Пасічник Ілона Диплом I ступеня

Солоп Альона Диплом I ступеня

Тахасюк Діана Диплом II ступеня

Замковий Віктор Диплом I ступеня

Скрипник Максим Диплом III ступеня

Дудкіна Анна Сертифікат учасника

https://naurok.com.ua/student/award-contest?id=11250706
https://naurok.com.ua/student/award-contest?id=11250706
https://naurok.com.ua/student/award?id=11250710
https://naurok.com.ua/student/award-contest?id=11250706
https://naurok.com.ua/student/award-contest?id=11250706
https://naurok.com.ua/student/award?id=11250710
https://naurok.com.ua/student/award-contest?id=11250706
https://naurok.com.ua/student/award?id=11250710


.

Всеукраїнський конкурс до Дня Гідності та 

Свободи на освітній платформі «На Урок».

дипломи



V щорічний Всеукраїнський національно-

патріотичний конкурс "Я - козацького роду!" 

Викладач: Алєксєєнко В.С.

Прізвище, ім`я Сума балів Місце

Уварова Олександра 90 1

Щериля Варвара 77 2

Остріна Єлизавета 75 2

Реул Станіслав 75 2

Синиця Діана 75 2

Субботін Станіслав 75 2

Харитонова Дар᾿я 75 2

Гергель Анжела 66 3

Кононова Єлизавета 66 3

Левицька Олена 66 3



V щорічний Всеукраїнський національно-

патріотичний конкурс "Я - козацького роду!" 

сертифікати



V щорічний Всеукраїнський національно-

патріотичний конкурс "Я - козацького роду!" 
сертифікати



Тиждень толерантності 
(15.11.2021 р.- 19.11.2021 р.)

 У листопаді 2021-2022 начального року,  з метою формування у здобувачів освіти 

прагнення до миру, толерантності, загальнолюдських моральних цінностей, сприяння 

створенню здорової психологічної атмосфери та запобігання насильству, у ВПУ № 17 з 15 

по 19 листопада 2021 року проходив тиждень Толерантності.

В рамках тижня Толерантності із здобувачами освіти училища були проведені                                                    

наступні заходи:

 Практичний психолог  Мирослав Купріяненко проводив години психолога за темами«Ти 

особливий!», «Толерантність – запорука людяності, будемо добрішими».



Тиждень толерантності

 Викладач професійно-теоретичної підготовки Макашова І.А. проводила бесіди –

тренінги :«Вчимося співчувати» - з групою першого курсу   К 21-17/9  

 А також сумісно з працівником обласної  наукової бібліотеки              Залогіной О.І. та 

з бібліотекарем Макогон І.А. провели з учнями групи К 21-21/ 9 першого курсу 

інформаційну годину «Реальність болю – протидія насильству».



Тиждень толерантності

 16.11.2021р.  здобувачі освіти всіх навчальних груп  були залучені до 

проведенню виховних годин :  – «Вчимося толерантному спілкуванню», 

«Сходинки толерантності».

Викладач та голова учнівської профспілки Макашова І.А. проводила 

навчання  за темою  «Добро починається з тебе»   з  учнівськими 

активістами самоврядування (активи груп).



Тиждень права
(6.12.2021 р. – 10.12.2021 р.)

В грудні 2021-2022 навчального року ,на підставі листа 
НМЦ ПТО у Дніпропетровській області від   23.11.2021  №  
13/4-561 в рамках плану роботи НМЦ ПТО , з нагоди 
проголошення Загальної декларації прав людини, 
визначення Міжнародного дня прав людини та правового 
виховання здобувачів освіти і належної організації 
тематичного тижня права, а також за річним планом.

Викладачами Бахтіаровим С.В. та Павловою А.В були 
проведені такі заходи:



Тиждень права

 06.12.21 викладачем Бахтіаровим С.В..лекція для здобувачів освіти: «Право 
громадян України на звернення до конвенційних (міжнародних) органів з захисту 
прав людини»

 9.12.21 викладач Павлова А.В. провела тематичний урок «Права людини».

 -10.12.21 в бібліотеці училища відбулася зустріч – бесіда з юристом ВПУ№17 
Павловою А.В за темою епнн «Революція Гідності і Свободи в Україні – 2013 – це 
захист демократичного розвитку України.»



Плани та підсумки

 Також у грудні викладачами П`ятковською О.С. та Павловою А.В.були

розроблені індивідуальні завдання, для проведення курсового 

проектування та екзаменів в групах ВПУ: К 21-24/МС, Е 20-16/МС, М 

20-8/МС.

 Комісія з перевірки комплексно – методичної плануючої документації 

викладачів оці  нила роботу викладачів суспільно – економічних 

дисциплін на достатньому рівні (були надані рекомендації  щодо 

вдосконалень та доповнень). Яцурі В.В було вказано на низький 

рівень розробки планів занять та наяності дидактичного матеріалу, та 

наданий строк з виправлення даної ситуації до 30.01.2022 р.

 У ІІ семестрі заплановано проведення тижня економіки та тижня 

евроінтеграції.



Підведення підсумків

 Пропозиції:

 Вказати викладачу Яцурі В.В. на недостатній рівень роботи з обдарованою молоддю . Рекомендувати 
викладачу, спланувати свою роботу на 2022 – 2021 н.р.в цьому напрямку. 

 Викладачу Яцурі В.В. надати  методично – плануючу документацію на перевірку заст. директора з НР 
Псарьовій Н.М. до 30.01.2022 р.

 У вересні 2022-2023 року провести перевірочні контрольні роботи із здобувачами освіти І  - их курсів 
з предметів історії та географі, для виявлення здобувачів освіти з високим та достатнім рівнем знань.

 Провести моніторинг  шкільних оцінок здобувачів освіти, з вищевказаних предметів, для проведення 
порівняльного аналізу.

 Розробити графік консультацій для здобувачів освіти , які будуть готові приймати участь в олімпіадах 
з вищевказаних предметів.

 Обговорювати та аналізувати вищевказані процеси на засіданнях циклової комісії, виявлення 
недоліків та усунення таких, якщо вони є.



Підведення підсумків

 Відзначити викладача Алєксєєнко В.С. за організацію, підготовку  здобувачів 
освіти та участь у конкурсах:

 «Захисники та захисниці України» - 11 учасників та 4 призових місця.

 Всеукраїнський конкурс до Дня Гідності та Свободи на освітній платформі 
«На Урок» - 11 учасників та 10 призових місць, в тому числі 6 дипломів І – го
ступеня.

 V щорічний Всеукраїнський національно-патріотичний конкурс "Я -
козацького роду!« – 10 учасників, 10 призових місць, в тому чисоі 1 здобувач
освіти посів І місце.

 Роботу комісії, в цілому, вважати задовільною.




