
11 травня 2017 року на базі Вищого комунального навчального закладу 

"Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка"  Житомирської 

обласної ради пройшло засідання методичного об'єднання викладачів 

правознавства вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Житомирської 

області.  

У засіданні взяли участь 12 викладачів 

правознавства, націлених на пошук інноваційних 

методів та засобів навчання на навчальних 

заняттях соціально-економічного циклу. Тому 

тема засідання була співзвучна із запитом 

педагогів: «Де починаються права людини: уроки 

історії і сучасні підходи». 

Відкрила засідання методичного об'єднання 

викладачів правознавства заступник директора 

коледжу з навчальної роботи Ольга Леонідівна 



Сушицька. Доповідач ознайомила присутніх із історію, сьогоденням та 

перспективами розвитку педагогічного коледжу. Виступ Ольги Леонідівни 

вдало доповнила студентка 3-го курсу Галина Печериця, яка презентувала 

учасникам зібрання результати  дослідження з історії коледжу.   

 

 Заступник директора коледжу з виховної роботи Антоніна Миколаївна 

Демченко зазначила, що одним із пріоритетних напрямків роботи коледжу 

сьогодні є формування соціально-правової компетентності студентів в умовах 

розбудови громадянського суспільства. У своїй доповіді педагог розкрила 

сутність ефективних форм, методів та прийомів правової освіти студентської 

молоді, які вдало використовуються педагогічним колективом коледжу. 

  

З інноваційним формами формування соціально-правової компетентності 

студентів познайомила учасників засідання методичного об'єднання голова 

циклової комісії викладачів соціально-економічних дисциплін Оксана 

Анатоліївна Самойленко. Викладач розкрила особливості співпраці комісії з 

міжнародними та всеукраїнськими громадськими організаціями. Зокрема, 



розповіла про спільний проект з 

австрійською громадською 

організацією Centropa «Український 

єврейський альбом», в рамках якого 

було проведено виставку історичного 

фото у приміщені Центральної 

районної бібліотеки м. Коростишева. 

Результатом співпраці з 

громадською організацією «Ла Страда – Україна»  стали вуличні та масові акції 

"Мрій обережно" та "Національна дитяча гаряча лінія для дітей та про дітей", 

керівником та ідейним 

натхненником яких є викладач 

комісії викладачів соціально-

економічних дисциплін Андрій 

Олегович Алєксєєв. На його 

запрошення, учасником засідання 

методичного об'єднання викладачів 

правознавства стала координатор 

національної дитячої гарячої лінії  

громадської організації «Ла Страда – Україна» Альона Кривуляк.  

 Тренер презентувала присутнім результати дослідження звернень дітей на 

Національну дитячу гарячу лінію,  розкрила особливості надання допомоги 

дітям за зверненнями, познайомила з 

можливостями співпраці з  

громадською організацією. Приємно, 

що учасники засідання методичного 

об'єднання викладачів правознавства 

відгукнулися на пропозицію Альони 

Кривуляк провести у своїх 

навчальних закладах подібні вуличні 

та масові акції.  



    Активну участь у роботі засідання 

методичного об'єднання викладачів 

правознавства взяла коледжанська 

бібліотека, очолювана Мариною 

Юріївною Кучик. Присутніх захопила 

творча активність бібліотекарів, 

представлена у літературних 

інсталяціях із правових питань. 

Гарним доповненням до приємних вражень став показ студентських фільмів, 

знятих за результатами проведених досліджень із правових питань. 

Плідною видалася робота учасників засідання методичного об'єднання 

викладачів правознавства над фільмом «Haya-Lea Detinko – surviving  stains 

Gulag...». У процесі обговорення, викладачі обмінялися думками щодо 

можливостей його використання у своїй педагогічній практиці, при проведенні 

виховної позанавчальної роботи  зі студентами. 

  
Завершилася робоча програма засідання демонстраційним тренінговим 

блоком з навчальної дисципліни 

"Основи правознавства". Спільно з 

вихователями коледжанського 

гуртожитку Галиною 

Володимирівною Орел та Любов 

Борисівною Коваленко викладач 

правознавства педагогічного 



коледжу Людмила Миколаївна Сердюк ознайомила присутніх із особливостями 

правого виховання студентів  на прикладі виховного заходу  "Я – громадянин 

України".  

Під час заходу студентам, які досягли повноліття, було вручено паспорти 

громадянина України, їх 

познайомили з правами та 

обов'язками громадянина 

України, перспективами 

особистісної реалізації в 

обраній професії. Офіційну 

частину заходу вдало 

доповнили танцювальні та сольні номери,  концертні виступи  колективів 

художньої самодіяльності коледжу. 

 

 

 

 

  


