
Із 7 по 14 грудня 2015 року в педагогічному коледжі проходив тиждень 

комісії соціально-економічних дисциплін, у рамках якого було проведено: 

– відкриті заняття з релігієзнавства (викладач Самойленко О.А.), 

всесвітньої історії (Горобчук Л.М.); 

–  олімпіаду з історії України "Готуємося до ЗНО" для студентів ІІ-го 

курсу (викладачі Демченко А.М., Міненко Г.М., Горобчук Л.М.); 

–  відкриту дискусію з учасниками клубу "Обереги пам'яті" "Права 

людини – уроки історії ХХ століття" (викладач Долінська З.І.);  

– навчальний семінар для вчителів 

історії загальноосвітніх шкіл 

Коростишівського району "Історія пам'яті як 

складова мультикультурного виховання 

молоді"; 

– засідання комісії на тему: "Нові 

підходи до історичної освіти в умовах 

багатокультурного середовища". 

Результати історико-правової роботи у студентському середовищі було 

представлено на навчальному стенді, який привертав увагу глядачів 

можливістю залишити власні роздуми з 

приводу прав та обов'язків студентів на 

окремих чистих аркушах паперу.  

Новим напрямком роботи комісії у 2015-

2016 н.р. стали такі види роботи, як майстер-

клас зі створення анімаційних відеороликів 

"Права дитини" та workshop "Право на працю 

для студентів 2-х та 4-х курсів.  

Як виявилося, молодь знає, що існують 

права людини, але "навіть не уявляли, що вони 

існують в Інтернеті" (цитата учасника). Тому 

спочатку було проведено короткий 



теоретичний екскурс у історію Міжнародного дня захисту прав людини, 

потім – перехід у площину онлайн та практична вправа із посібника "Освіта в 

сфері прав людини в Інтернеті" ("Реальність 

у віртуальність").   

На закінчення студенти створювали 

анімаційне відео "Права людини", 

використовуючи техніку роботи із сіллю.  

Корисним видався і workshop "Право 

на працю для студентів" 2-х курсів, який 

провела викладач основ економічної теорії Долінська І.І. Працюючи над 

проблемою правового забезпечення права на працю молодого спеціаліста, 

було з'ясовано, що відповідно до статті 26 КЗпП при прийнятті на роботу 

молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів не 

встановлюється випробування. Це стосується і молодих робітників після 

закінчення професійних навчально-виховних закладів. Остання категорія 

також належить до молодих спеціалістів. 

Інша пільгова норма, визначена 

частиною другою статті 197 КЗпП, 

стосується гарантій, встановлених 

державою щодо працевлаштування за 

фахом на підставі посвідчення про 

направлення на роботу на період не 

менше трьох років тим молодим спеціалістам, які навчалися в державних 

навчальних закладах і потреба в яких раніше була заявлена підприємствами. 

Потрібно зазначити, що студенти також були активно включені у 

навчальні заходи комісії. Так, студентка 2-го курсу Сахнюк Віталіна 

Віталіївна під керівництвом викладача історії Сердюк Л.М. взяла участь у   

Всеукраїнському конкурсі учнівських есе «Права людини і сучасні виклики 

України». 



Крім того, було проведене робоче засідання викладачів та студентів- 

учасників краєзнавчої конференції "Історичні постаті в історії рідного краю", 

на якому обговорено положення та 

питання змісту, технічного оформлення 

конкурсних робіт.  

 Протягом тижня комісії тривав 

марафон з написання листів, 

ініційований міжнародним громадським 

рухом Amnesty International – це 

всесвітній рух, що об’єднує понад 7 мільйонів людей, які вважають боротьбу 

з несправедливістю своєю особистою справою. Amnesty International 

розслідує та оприлюднює факти порушень; лобіює уряди та інші впливові 

групи, змушуючи їх дотримуватися своїх обіцянок щодо поваги до 

міжнародного права. 

Студентам 4-го курсу сподобалася така 

форма захисту прав людини. Вони активно 

заповнювали листи, ініціюючи свої 

пропозиції щодо ситуації, яку вони бажали 

підтримати.  

На завершення тижня комісії соціально-

економічних дисциплін було проведено олімпіаду з історії України 

"Готуємося до ЗНО" для студентів 2-го курсу, учасників факультативу 

"Історія державотворення". Метою проведення олімпіади було показати на 

практиці механізм участі у ЗНО,  особливості побудови тестових завдань та 

їх оцінювання.  

Переможцями олімпіади стали студентки: 

Потопчук Маргарита (124 гр.) – І місце,  

Корнійчук Яна (123 гр.) – ІІ місце,  

Паламарчук Юлія (121 гр.) та Печериця 

Галина (122 гр.). – ІІІ місце.  


