
Історія – скарбниця наших діянь, 

 свідок минулого, приклад і повчання  

для сьогодення, застереження для майбутнього. 

                                                       М. Сервантес 

З 19 по 23 лютого 2018 року в коледжі  пройшов   методичний  тиждень 

предметної  (циклової)  комісії викладачів соціально-економічних  

дисциплін. 

    19 лютого 2018 року 

відбувся випуск  газети "Від 

проголошення незалежності 

України до сьогодення" 

(відповідальні Писарська Г.В., 

Горобчук Л.М.). 

  У 2017-2018рр. у зв'язку з 

відзначенням 100-річчя 

української революції 1917-

1920рр. зріс інтерес до цього періоду української історії. Тому виправданою 

була тема WEB-квесту "Українська державність у 1917-1920рр.",  який  

тривав  з 19 лютого (розробник Горобчук Л.М.). 24 лютого були підбиті 

підсумки WEB-квесту.  Найактивніші учасники WEB-квесту: Тарасюк Є. 

(122 гр.), Кобилинський О. (222 гр.), Палійчук А. (122 гр.), Нідзьолик О. (122 

гр.), Грищенко І. (121 гр.), Мосієнко І. (121 гр.). 

    19 лютого була проведена олімпіада з історії України, яку підготували 

і провели викладачі Писарська Г.В., Горобчук Л.М. За результатами 

олімпіади: 

І місце – Кобилинський О.,221гр. 

ІІ місце – Каменчук  Д.,122гр. 

ІІІ місце – Нідзьолик О.,122 гр, Мосієнко І.,121гр. 

    20 лютого 2018 року відбулося засідання циклової комісії за темою 

"Уміння та навички дискутувати".    



   На засіданні виступили голова комісії Писарська Г.В. з лекцією 

"Робота з інформаційним та переконуючим текстом як засіб розвитку вміння 

дискутувати" та викладач всесвітньої історії Долінська З.І. з доповіддю 

"Поняття про дискусію, підготовку та участь  у ній викладачів та студентів". 

Викладачі комісії поділилися досвідом щодо проведення дискусій на своїх 

заняттях. 

Обраний Україною шлях до євроінтеграції змушує викладачів більше 

знайомити студентів з країнами 

Євросоюзу. Викладач географії 

Алексєєв А.О. зі студентами 

перших курсів підготував гру-

подорож "Країнами 

Євросоюзу". Студенти 

ознайомилися з історичним 

минулим, особливостями 

культури, сучасним розвитком 

країн Євросоюзу. Найкращі презентації підготували  Батаєва А.(111 гр), 

Скрипнюк  Л.(113 гр), Матюшенко М.(211 гр). 

    21 лютого 2018 року відбулося бінарне заняття з історії України та 

української літератури "Чорна сповідь моєї Вітчизни". Тема:  Василь Барка. 

Роман "Жовтий князь". Радянська модернізація 1929-1938рр. (викладач 

Старинець Г.В., Горобчук Л.М.). 

 Цього ж дня для других курсів 

була проведена науково-практична 

конференція "Видатні постаті 

рідного краю".  У своєму вступному 

слові  голова циклової комісії 

Писарська Г.В. відзначила, що 

кожна земля славиться своїми 

людьми. Багато таких людей 



породила і Коростишівщина. Серед них і поети, і меценати, і революціонери, 

і освітяни.   На конференції були представлені студентські роботи:  

 Густав Олізар – поет-романтик, меценат землі рідної. Підготувала 

студентка Савіцька Вікторія (134 гр), керівник Писарська Г.В.                                             

 Іван Якович Посяда (Перший директор Коростишівської  учительської 

семінарії).  Підготувала студентка Чупира 

Валерія (113 гр.), керівник  Сердюк Л.М. 

 Він голосував за незалежність 

України (Саватій Іванович Березнюк).  

Підготувала студентка Нікуліна Катерина 

(123 гр.), керівник – Писарська Г.В.) 

 Півстоліття у педагогічному 

училищі. Підготувала студентка Батаєва 

Аліна  (111 гр.), керівник – Домінська З.І.) 

 Мистецтво в граніті.  Підготувала студентка Савіцька Вікторія (134 

гр.),  керівник – Міненко Г.М. 

Робота Нікуліної Катерини  "Він голосував за незалежність України" 

була представлена на обласному конкурсі "Юний історик", який проводив 

Житомирський державний університет імені Івана Франка, де отримала 

перше місце. 

22 лютого 2018 

року відбулося 

розширене засідання 

клубу  "Обереги 

пам'яті", на якому 

було проведено I етап 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт  із 



всесвітньої історії "Актуальні проблеми історії слов'янських народів". Участь 

у конкурсі взяли 20 студентів. 

Робота проводився у секціях "Проблеми давньої, Середньовічної та 

Нової історії культури слов'ян", "Проблеми історії та культури слов'янських 

народів у XX – на початку XXI ст.", "Проблеми сучасної історії", "До 80 

роковин  "Великого терору " в Україні".  

Робота Чупири  Валерії з дослідженням "Причини воїн, теорії їх 

походження. Загроза Третьої світової війни"  та Борисової Ілони "Проблеми  

всесвітньої історії"  були 

представлені на конкурсі в 

Житомирському 

державному університеті 

імені Івана Франка. 

22 лютого 2018 року 

відбулося засідання творчої 

групи "Дослідницька 

активність студентів як 

основа навчально–

пізнавальної діяльності", яке провела кандидат педагогічних наук 

Самойленко О.А.  

 23 лютого викладач Сердюк Л.М. провела інформаційний дайджест 

"Ними гордиться Коростишівська земля". 

  

                               


