
Останні тижні січня ознаменовані рядом визначних історичних подій у 

вітчизняних суспільних процесах:  

22 січня День Соборності України;  

27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв 

Голокосту;  

29 січня ‒ День пам’яті полеглих у бою під 

Крутами.  

У рамках відзначення цих подій з 20січня по 25 

січня 2020 року в коледжі було проведено тиждень  соціально-економічних 

дисциплін.  

Розпочав Тиждень Інформаційний дайджест: «Сторінками історії 

коледжу», протягом якого студенти першого курсу ознайомилися із історичними 

віхами 150- річної історії нашого навчального закладу; дізналися про славетних 

педагогів, які спільними зусиллями творили його історію.  

Традиційною для студентів є участь у 

коледжанських квестах. Цьогоріч історичний квест 

було присвячено національно-патріотичному 

вихованню  ‒ «Україна починається з тебе!».  

У навчальній ігровій формі студенти змогли 

підтвердити свої знання про історію України під час 

брейн-рингу «Готуючись до ЗНО».  



Першим завданням для студентів 

було об'єднатися у команди та 

придумати їм назву. Учасники в цьому 

питанні були креативні, та вигадали 

кумедні та дотепні назви: «Патріоти», 

«Творці історії», «Лицарі». Наступне, 

що потрібно було зробити, – кожній 

команді письмово відповісти на 

запитання, пов'язані з українськими традиціями, козацтвом, міфологією, 

атрибутикою та, взагалі, різними історичними фактами. Також  на студентів 

чекало завдання, пов'язане із українським живописом та архітектурою, 

визначними постатями у вітчизняній історії. І, напевно, найцікавішою частиною 

заходу для наших студентів був математичний конкурс, який потребував не 

тільки історичних знань, а й математичної вправності.  

Кожна команда отримала почесну відзнаку та грамоту.  Захід пройшов в 

атмосфері дружби, єдності, патріотизму, весело та 

цікаво! 

Уперше в рамках предметного тижня було 

використано інноваційну форму формування 

критичного мислення студентів ‒ Дискусійна 

кав'ярня. Темою для дискусії постали події, 

пов'язані із битвою під Крутами 1918 року. На 

плідну роботу надихнув учасників дискусійної кав'ярні перегляд фільму «Крути 

1918» та відкрита лекція викладача історії України Г.В.Писарської, на якій 



доповідачка розповіла про те, як тематика Крут відобразилася в українській 

літературі, живописі, музиці та народній творчості в різний час: у період 

Визвольних змагань, на еміграції, а також у 

незалежній Україні. Крути – не лише знакова 

віха в історії українського війська, це й 

культурологічний феномен, адже бій 

українських добровольців знайшов широке 

відображення в поезії, прозі та живописі. Тема 

Крут надихала Павла Тичину, Олексу Стефановича, Богдана-Ігоря Антонича, 

Леоніда Перфецького, Євгена Маланюка, Марка Боєслава та багатьох інших 

митців. Вона продовжує надихати і сьогодні, а все тому, що Крути – це перемога 

духу і сили волі над страхом і рабством. 

Паралельно зі студентами свою професійну майстерність та компетентність 

"прокачували" і викладачі соціально-

економічних дисциплін. Так, 

викладачем А.О. Алєксєєвем було 

проведено тренінгове заняття 

«Разом проти насильства» для 

учасників районної координаційної 

ради з питань сімейної та гендерної 

політики, демографічного розвитку, 

протидії торгівлі людьми та 

запобігання домашньому насильству спільно. Захід проведено у рамках  щорічної 

міжнародної інформаційної кампанії «16 днів проти насильства».  

Корисним та пізнавальним видалося спільне 

засідання викладачів соціально-економічних та 

психолого-педагогічних дисциплін  «Від педагогічної 

майстерності викладача до успішності студента», на 

якому викладачі у благотворній дискусії обговорювали 

питання необхідності та доцільності використання 

інноваційних цифрових методів навчання. О. А. Самойленко представила 

доповідь про тенденції до цифрової освіті в умовах змін. Викладач акцентувала 



увагу присутніх на  підвищення вимог до цифрової  грамотності викладачів, 

необхідності оволодіння ними основами інформаційних технологій навчання.  

Т.В. Марченко презентувала власний досвід використання ментальних карт у 

навчальному процесі. Викладач розкрила сутність даної навчальної технології, 

особливості застосування та обмеження. Вдало було 

показано  результати творчого процесу студентів, які 

викликали жваве обговорення у присутніх.  

Продовжила дискусію С.В.Левченко, яка познайомила 

присутніх із навчальними технологіями лепбук, артбук, 

сторітеллінг, комікси. Особливий інтерес у слухачів 

викликала технологія коміксів. Доповідач зазначила, що 

потенціал коміксів настільки величезний, що за допомогою даного жанру 

вдається дуже яскраво відобразити складність та 

проблематику багатьох життєвих істин та цінностей. 

Комікси мають здатність передавати складну, не завжди 

зрозумілу інформацію в простий спосіб, за допомогою 

ілюстрацій. І саме ілюстрації краще за слова передають 

стан та емоції персонажів, задають темп та послідовність 

розвитку подій. 

Завершилося засідання смачним чаюванням та 

активним обговоренням можливостей застосування інформаційних технологій на 

різних навчальних заняттях. Учасники однозначно погодилися з тезою про 

грамотне та дозоване використання ІКТ у роботі викладачів коледжу, а це 

можливе лише тоді, коли самоосвіта викладачем буде розглядатися як  

цілеспрямована, пізнавальна діяльність з оволодіння загальнолюдським досвідом, 

методологічними та спеціальними знаннями, професійними вміннями і 

навичками, необхідними для удосконалення педагогічного процесу. Поза 

самоосвітою та саморозвитком ідея компетентнісного, особистісного та 

професійного зростання викладача є нездійсненою. 

 


