
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 Значення базової освіти в житті людини  важко переоцінити. Сучасній 

молоді для успішного оволодіння ними обраної професії необхідний високий 

рівень загальноосвітньої підготовки, навики володіння новими технологіями, 

людські якості, чітка громадянська позиція, патріотизм. Над досягненням цієї 

мети і працюють викладачі циклової комісії соціально-економічних дисциплін 

Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу. 

 Це згуртований колектив, який налічує 5 фахівців, різних за віком і 

досвідом педагогічної роботи, які на високому рівні забезпечують формування 

загальних та фахових компетентностей здобувачів освіти. 

 Викладачі комісії працюють над проблемою «Активізація пізнавальної 

діяльності студентів в процесі вивчення дисциплін соціально-економічного 

циклу; формування активної громадянської позиції та виховання патріотизму. 

 Згідно з перспективним планом підготовки методичної літератури викладачі 

комісії розробляють конспекти лекцій, методичні вказівки до проведення 

практичних занять, семінарських занять, самостійного вивчення тем. 

 Викладачі комісії активно проводять виховну роботу в коледжі. Зокрема 

такі заходи: «Запалимо свічу пам’яті», «Жнива скорботи» (до вшанування жертв 

Голодоморів та політичних репресій), «Тернистий шлях до незалежності», «УПА 

– повстанська поезія і боротьба». 

 Студентські конференції: 

- 100-річчя Листопадового чину»; 

- «Україна і світ: стратегія успіху». 

 Викладачі комісії використовують сучасні методи та прийоми навчання, 

постійно доповнюють навчально-методичні матеріали новими опорними 

конспектами, планами-схемами Інтернет-технології та мультимедійні засоби 

навчання стали невід’ємною частиною занять. 

 Крім того, викладачі соціально-економічних дисциплін у своїй роботі вміло 

поєднують традиційні форми і методи навчання та технології дистанційного 

навчання. Зокрема, викладачами активно використовуються платформи відео 

конференцій Microsoft Teams, доступ студентів до матеріалів лекцій та 

практичних завдань забезпечуються за допомогою розміщення викладачами 

матеріалів на цій платформі. 

 Методична робота викладачів циклової комісії носить системний, 

цілеспрямований характер та сприяє вдосконаленню навчально-виховного 

процесу. Викладачі комісії беруть активну участь у виставках методичних 

розробок, виступають з доповідями на конференціях, діляться досвідом роботи з 

колегами. 



 

Федів Надія Іванівна  –  викладач громадянської освіти. 

Освіта  - Львівський національний університет ім.І.Франка. 

Основний предмет  -  «Громадянська освіта» 

Кваліфікаційна категорія – спеціаліст ІІ категорії. 

Викладач ІІ категорії. 

Педагогічний стаж  -  9 років. 

Методична проблема: формування життєвих компетентностей студентів на 

заняттях з громадянської освіти. 
 

Запісоцький Ігор Іванович  –  викладач соціології та права. 

Освіта  -  Львівський національний університет ім.І.Франка. 

Основний предмет  -  «Соціологія», «Право». 

Викладач вищої категорії. 

Педагогічний стаж  -  35 років. 

Методична проблема: формування життєвих компетентностей та правової 

грамотності на заняттях з соціології та права. 
 

Косюк Оксана Василівна  –  викладач історії України. 

Освіта  -  Ужгородський державний університет. 

Основний предмет  -  «Історія». 

Викладач вищої категорії. 

Педагогічний стаж  -  33 роки. 

Нагороди: Грамота обласного відділу освіти. 

Методична проблема: використання інноваційних технологій на заняттях з історії 

України. 
 

Гуменюк Тетяна Йосипівна  –  викладач економічної теорії та географії. 

Освіта  -  Чернівецький державний університет, Міжрегіональна Академія 

управління персоналом. 

Основний предмет  -  «Основи економічної теорії», «Географія». 

Викладач вищої категорії. 

Педагогічний стаж  -  30 років. 

Методична проблема: формування життєвих та економічних компетентностей 

студентів під час занять з економічної теорії і географії. 
 

Мись Наталія Стефанівна  –  викладач всесвітньої історії.. 

Освіта  -  Ужгородський державний університет. 

Основний предмет  -  «Всесвітня історія». 

Категорія – спеціаліст. 

Педагогічний стаж  -  15 років. 


