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Методична комісія 

суспільних 

дисциплін. 



        

Склад комісії: 

Голова комісії: П`ятковська О.С. 

Члени комісії: Калина Н.В. 

                         Лук`яненко В.П.  

                         Павлова Г.В. 

                         Бахтіаров С.В. 

                         Алєксєєнко В.С. 

                         Яцура В.В. 
 

 

 



Планування та проведення заходів. 

 

У серпні місяці 2020-2021 н.р. було проведене перше засідання 

метод. комісії викладачів суспільних дисциплін та визначені 

заходи на 2020 – 2021 навчальний рік. На основі зібраних 

даних, головою метод. комісії П’ятковською О.С. був складений 

план річної роботи та графік відкритих заходів викладачів 

суспільних дисциплін. 

На основі складеного і затвердженого плану роботи метод. 

комісії суспільних дисциплін було проведено ряд заходів. 

У серпні — вересні були розроблені і затверджені робочі 

навчальні програми та поурочно- тематичні плани, плани 

гуртків, паспорти кабінетів, оформлені стенди. 

Систематично і в строк розроблялись плани лекцій та занять, 

дидактичний матеріал. 

и. 

 
 



Тиждень історії (12.10 – 16.10 .2020 р.) 

У жовтні за рекомендацією НМЦ ПТО Дніпропетровської 

області та дійсно річного плану, суспільних дисциплін в 

училищі був проведений тиждень історії, які складався з таких 

заходів: 

 З 12.10 – 16.10 в холі училища була проведена виставка плакатів 

та стіннівок в якій активну участь прийняли здобувачі  І - го 

курсу: «Небесна сотня», «Герої АТО», «Україно моя» - 

відповідальний викладач історії Алєксєєнко В.С. 

 

 

 

 

 



Тиждень історії. 

- На протязі тижня  проводилася «Онлайн - виставка історичної літератури 

присвяченої дню захисника України: «Козацькому роду нема переводу»» в 

приміщенні бібліотеки училища, для здобувачів освіти училища та 

співробітників - відповідальні бібліотекар:Макагон І.А. та зав ІМЦ:Калина 

Н.В.  

- З 12.10 по 16.10 викладачами методичної комісії проводилося 
ОЗНАЙОМЛЕННЯ – ДИСПУТИ: «ВІЙНА, ЯКОЇ НЕ БУЛО»: ЧОМУ НЕ ГОВОРЯТЬ, ХТО 

ЗАХОПИВ В ПОЛОН ПЕРШИХ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

(НА ОСНОВІ книги  Р. Зіненко "Війнаякої не 

було".ХронікаІловайськоїтрагедії.(сайт «Волинські новини») – 

відповідальні викладачі: Алєксєєнко В.С.,П`ятковська  О.С., Бахтіаров С.В. 

- 13.10.2020 р.в навчальних кабінетах училища керівниками груп була 

проведена виховна година  на тему: «Покрова – Покровителька козацтва» - 

відповідальні 

          Алєксєєнко В.С.,керівники навчальних груп. 

 

 

 

 



 

 

 

Тиждень історії. 

13.10.2020 р  

на подвір`ї  училища був проведений загально - училищний захід: «Покрова – 

Покровителька козацтва» ( де також як розділ заходу демонструвалися пісні 

на козацьку тематику)- відповідальні заст. директора з ВР:Лук`яненко В.П. та 

завідуюча ІМЦ:Калина Н.В. 

 



Тиждень історії. 

• 15.10.2020  

• в навчальному кабінеті історії відбувся  навчально – виховний захід: 

«Слава незламним захисникам» (сценарій заходу додається, додаток 2) 

- провела викладач Алєксєєнко В.С. 

 

 

 

 



 

Тиждень історії 

 

      16.10 на подвір`ї був проведений, викладачем історії, заст. директора з ВР 

Лукяненко В.П. , відкритий урок   «Козацькі повстання кінця XVI - 

початку XVII ст..». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тиждень права (З 7.12.2020  по 11.12.2020). 

 

У листопаді 2020-2021 н.р. згiдно    рекомендацій     Навчально  –  

методичного    центру   професійно до перемоги.технічної освіти у  

Дніпропетровській  області   від 17.11.2020 р. № 13/4- 506 в рамках плану 

роботи НМЦ ПТО, з нагоди проголошення Загальної декларації прав 

людини, визачення Міжнародного дня прав людини та правового 

виховання здобувачів і належної організації тематичного тижня права, 

згідно з графіком ВПУ № 17 проведення  тижнів  навчальних  предметів , 

був проведений  тиждень права,  в період  з 07.12.2020р. по 11.12.2020р.                                                                                                                 

У  заходах  були  задіяні  здобувачі груп  I, ІІ курсів навчання (на базi 9 

класiв),  групи ТУ  та групи ВПУ. Відповідальні за проведення тижня: 

голова  методичної  комісії  суспільних дисциплін  - П`ятковська  О.С. та 

викладач Бахтіаров С.В. 

Мета проведення:  розвивати пізнавальний інтерес  до  предметів,  поглиблювати  

знання учнів, виховувати вміння працювати в команді та прагнення 

 

 



Тиждень права 
 

  З 7.12.20 по 11.12.2020 

- В інформаційному центрі училища була проведена виставка плакатів з 

правознавства (серед здобувачів перших курсів) 

Відповідальний: викладач - Бахтіаров С.В. 

 

 



Тиждень права. 
 

7.12.20 

Відбулася лекція для здобувачів освіти групи НП 20 – 38/9 «Право громадян України 

на звернення до конвенційних ( міжнародних) органів з захисту прав людини» - 

відповідальний викладач правознавства Бахтіаров С.В. 

 

 

 

 



 

Тиждень права. 

 
      8.12.2020 

- За графіком проведення інформаційних годин та за рекомендацією НМЦ ПТО, 

керівники навчальних груп підготували та провели всеураїнський урок «Права 

дитини». 

Відповідальні: голова методичної комісії суспільних дисциплін – П`ятковська  О.С., 

викладач правознавства – Бахтіаров С.В., заст. директора з в/р- Л`укяненко В.П., 

керівники навчальних груп .  

 

 

 

 

 



 

Тиждень права 

 
   12.12.19 

- Виставка правової літератури та онлайн огляд фахових юридичних видань та сайтів. 

         Відповідальна: бібліотекар - Макагон І.А., Зав. ІМЦ – Калина Н.В. 

 

 

 

 

 



             Тиждень права 

• 9.12.20 

 

• Участь у вебінарі  для 

викладачів НМЦ ПТО, 

викладачів правових 

дисциплін. – викладач 

правознавства Бахтіаров 

С.В. 

 

 



Заплановані та проведені заходи. 

В грудні був проведений відкритий урок групою викладачів та 

майстрів в/н, в якому приймала участь Яцура В.В. 

З 15.01 по 19.01 планується проведення тижня економічних 

дисциплін. 
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