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Циклова комісія суспільних дисциплін спрямовує свою роботу на створення

умов для розвитку особистості компетентного, активного, відповідального

громадянина України, члена європейської і світової спільноти, що здатний

сприймати та ефективно відповідати на сучасні виклики. Викладачі

суспільних дисциплін сприяють розвитоку загальнолюдських цінностей, 

толерантності та творчо обдарованої особистості, яка вміє критично 

мислити та аналізувати.



Викладачі суспільних дисциплін забезпечують викладання

дванадцять навчальних дисциплін: «Історія України»,

«Основи філософських знань», «Всесвітня історія»,

«Правове регулювання в туристичній діяльності», «Основи

психології та етика бізнесу», «Історія туризму»,

«Соціологія», «Культурологія», «Географія», які формують

всебічно розвинену, цілеспрямовану та самодостатню

особистість.

Протягом навчального року викладачі комісії проводять

оновлення методичного забезпечення дисциплін: навчальних та

робочих програм, лекційних матеріалів, тестових завдань,

індивідуальних завдань, вдосконалюють форми та методи

викладання дисциплін в онлайн режимі, а також засоби контролю

якісної успішності студентів. Поруч з традиційними формами

навчання, викладачі комісії працюють над запровадженням

різноманітних оригінальних і нетипових варіантів проведення

занять: диспут, вікторина, ігрові форми, круглий стіл, зустріч,

екскурсія, дослідження, з підготовкою творчих звітів.



Однією з важливих складових

роботи комісії є постійне

підвищення кваліфікації та 

вдосконалення педагогічної

майстерності шляхом проходження

курсів, різноманітних тренінгів, 

вебінарів та семінарів.

Протягом навчального 

року викладачі комісії 

проходили курси 

ЗІППО, ДВНЗ 

«УжНУ», онлайн курси, 

тренінги та вебінари на 

платформах  Prometheus, 

На урок, EdEra. 



В навчальному

процесі викладачі

циклової комісії

активно 

застосовують

Google додатки, 

зокрема Google 

meet, а також

Classroom для 

розміщення лекцій, 

завдань, різні 

платформи та 

інструменти для 

навчальної роботи 

та проведення 

контролю знань. 



Для проведення 
опитування підходить 

програма MENTIMETR, 
яка дає можливість 

створювати цікаві та 
інтерактивні 
презентації. 



Циклова комісія суспільних дисциплін забезпечує безпосередньо формування національної свідомості,

патріотизму, загальнолюдських та національних цінностей, громадянської відповідальності, виховання

соціально активної особистості, поваги до мови, історії, релігії і культури своєї країни та інших народів,

вміння критично мислити, аналізувати, формувати власну точку зору. З цією методою викладачі комісії

використовують організовують

1.тематичні виховні години;

2.вечори пам’яті;

3.екскурсії студентських груп (в тому числі – віртуальні);

4.студентські конкурси;

5.залучення студентів до відзначення пам’ятних дат  історії України;

6.лекціх-бесіди та зустрічі;

7.створення тематичних відеороликів;

8. участь в студентських конференціях;

9. географічні вікторини;

10.підготовку творчих проектів.



В рамках відзначення Дня 
захисників та захисниць

України для студентів ІІ курсу 
проведено лекцію-дискусію

«Сила нескорених», в ході якої

відбулось ознайомлення з історією

розвитку українського війська, 

обговорення військових традицій, 

що збереглись і продовжуються, 

особливо з початком сучасної

російсько-української війни.



21 листопада до Дня Гідності і Свободи для 

студентів І курсу пройшов пройшов семінар. 

Звучали актуальні теми про зрив підписання

Асоціації між Україною та Європейським

Союзом, про Євромайдан та Україну після

його перемоги, про російську військову

агресію.



Студенти коледжу пройшли екскурсійним
маршрутом “Ужгород чехословацький”

Ужгород в період між двома світовими війнами

входив до складу Чехословаччини. В цей час в місті

велася активна забудова, особливо мікрорайону, який

отримав назву Галагов. Почали екскурсію з площі

Театральної і завершили мостом Масарика. 



В рамках відзначення річниці звільнення України
від нацистської окупації проведено онлайн 

диспут «Пазли історії: визволення чи чергова
окупація?». 

Студенти ознайомилися з головними
радянськими міфами про визволення України, 

проблемами переосмислення подій Другої
світової війни, зміни однієї окупації – німецької, 

іншою – радянською.



До Дня пам'яті
жертв голодоморів

студенти І курсу 
спеціальності

«Фінанси, банківська
справа і страхування» 

Наталія Галамб, 
Дмитро Лупей, 

Тетяна Герцан, Юлія
Гомелюк та Марія
Цогла підготували

відео.



25 листопада в рамках щорічної акції «16 днів
проти гендерного насильства» студенти коледжу

відвідали Ужгородську публічну бібліотеку, де 
взяли участь у настільній соціальній грі «Бути 

жінкою».



З нагоди чергової річниці проведення
Всеукраїнського референдуму, студенти ІІ 

курсу спеціальності «Харчові технології» провели 
лекцію-гру «30 років – 30 кроків». 

Присутні мали змогу позмагатись і перевірити свої знання
під час вікторини «30 фактів про Україну»,

відповідаючи на різноманітні питання з історії України, 
що стосуються проголошення незалежності та розбудови

нашої держави.



До Дня волонтера студенти коледжу зустрічалися з керівником

громадської організації "Наше рідне Закарпаття" Ольгою 

Михайлівною Костянець. Організація сприяє професійній

перекваліфікації військових, соціальній та психологічній

адаптаціяї ветеранів та членів їхніх родин, сімей загиблих. 

Ольга Михайлівна розповіла про волонтерську діяльність.



З нагоди Дня Збройних Сил України
студенти зустрілися з тимчасово

виконуючим обов'язки заступника 

командира військової частини А 1778 

лейтенантом Андрієм Кусяком. 



Година історії: «Чорнобиль. Трагедія. Подвиг»

14 грудня в Україні
відзначають День 

вшанування учасників
ліквідації наслідків

аварії на Чорнобильській
АЕС. Адже саме у цей

день, у далекому 1986 
році, Україна та весь світ

побачили результат 
згуртованої праці

величезної кількості
людей – об'єкт

«Укриття».



До Міжнародного дня пам’яті жертв 

Голокосту проведено тематичне заняття

«Голокост – вічний урок людству» для 

ознайомлення з масштабами одного з 

найбільших злочинів ХХ ст. Студенти

переглянули презентацію, дізнались про 

найбільші «табори смерті», створені

нацистами у Європі і відвідали віртуальну

фотоекспозицію з табору Аушвіц-Біркенау.



З нагоди Дня Соборності, який
щорічно відзначають 22 січня, 

студенти І курсу Анна Синявська, 
Марта Мичко, Ярослав Матейко та 

Дарина Різак підготували
вітальне відео.



До 104-ї річниці битви під
Крутами з 28 по 30 січня в 

коледжі проходив конкурс 

на краще декламування

тематичних віршів



Батл з всесвітньої історії. Студенти І курсу 

готували роботи про національних лідерів

країн Азії, Латинської Америки у формі

відео, серед яких згодом, шляхом 

голосування, обирали найкреативнішу

роботу.



Національний тиждень читання

Працівники відділу обслуговування Закарпатської

обласної бібліотеки для дітей та юнацтва спільно із

закарпатською письменницею Тетяною Мороляк провели 

ряд зустрічей поетичного пера "Поезія єднає серця" з 

студентами Ужгородського торговельно-економічного

фахового коледжу КНТЕУ. 



В коледжі говорили про 

події 2015 року під

Дебальцево. Під час боїв на 

Дебальцевському плацдармі з 

18 січня по 18 лютого 2015 

року загинули 179 українських

військовослужбовців.



В коледжі вшанували
учасників бойових дій на 
території інших держав

15 лютого в Україні

вшановують всіх тих, хто

виконував свій військовий

обов’язок на території інших

держав. Саме цього дня, 1989 

року, з Афганістану були

виведені радянські війська.



15 лютого студенти ВСП «Ужгородський

торговельно-економічний фаховий коледж

ДТЕУ» взяли участь у всеукраїнській

студентській конференції «Українська

етнічна культура в глобалізованому світі» на 

запрошення ВСП «Житомирський торговельно-

економічний фаховий коледж ДТЕУ».



Учасники студентської 
конференції  

«Українська етнічна
культура в 

глобалізованому світі» 
- Канчі Анна-Софія, 

студентка І ОО, Феннич
Ніколетта, студентка ІІ 

ГРС А, а також керівник, 
викладач суспільних

дисциплін, Фречка О.В., 
були відзначені

сертифікатами та 
подяками.



«Віртуальна подорож країнами Європи», в 

якій взяли участь студенти 1-го курсу 

спеціальностей ГРС/Т та ФБС



В рамках вшанування пам’яті
Героїв Небесної Сотні для 

студентів другого курсу 
проведено лекцію-бесіду

«Вдячні за свободу!». 



Право на спротив

26 лютого Україна відзначала

День спротиву окупації

Автономної Республіки Крим

та міста Севастополя. 

У цей день, 2014 року, у 

Сімферополі відбувся

організований Меджлісом

кримськотатарського народу 

масовий мітинг проти намірів

відірвати Крим від України. 

Відтоді 26 лютого стало 

символом опору окупації.



«Війна і міф»: у коледжі

вшановували пам’ять

жертв Другої світової

війни та згадували

головні міфи радянської

пропаганди



Тематичний виховний 
захід «Українці! Нам є чим 

пишатись»



Триває повномасштабне вторгнення військ

російської федерації в Україну, ударів завдано

практично по всіх регіонах, ворог творить 

воєнні злочини на території України.У цьому

протистоянні важливим фронтом є 

інформаційна війна, тому для студентів коледжу

було організовано лекцію-бесіду «Небратні: 

історія російсько-українських відносин та 

руйнування головних фейків ворожої

пропаганди».



Студенти створили серію відео, щоб
розказати, показати і нагадати всьому
світу, якими були наші міста до приходу
російських «визволителів».
#saveukraine
#stoprussia
#standwithukraine

https://www.facebook.com/hashtag/saveukraine?__eep__=6&__cft__[0]=AZW9aSGti-s7uigrGjiV-zOIDaNWevOhTW9SvW1K1qWxpi-dbN91WVaoZi0YB9GUihKVy6eyVbTPyRP4ntLFurGpJPIQ57jbk1X1g_1XVznbbONuZedlR5QMhl6JnSCNozEA0j0eouvJ2yfJsL2KWxV4U0lIgm1h7Xl2wWj3j1TXe8yr5hNN9gCCv_KDegWALeyEaqoYyqtrti5QYHz1URHo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/stoprussia?__eep__=6&__cft__[0]=AZW9aSGti-s7uigrGjiV-zOIDaNWevOhTW9SvW1K1qWxpi-dbN91WVaoZi0YB9GUihKVy6eyVbTPyRP4ntLFurGpJPIQ57jbk1X1g_1XVznbbONuZedlR5QMhl6JnSCNozEA0j0eouvJ2yfJsL2KWxV4U0lIgm1h7Xl2wWj3j1TXe8yr5hNN9gCCv_KDegWALeyEaqoYyqtrti5QYHz1URHo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/standwithukraine?__eep__=6&__cft__[0]=AZW9aSGti-s7uigrGjiV-zOIDaNWevOhTW9SvW1K1qWxpi-dbN91WVaoZi0YB9GUihKVy6eyVbTPyRP4ntLFurGpJPIQ57jbk1X1g_1XVznbbONuZedlR5QMhl6JnSCNozEA0j0eouvJ2yfJsL2KWxV4U0lIgm1h7Xl2wWj3j1TXe8yr5hNN9gCCv_KDegWALeyEaqoYyqtrti5QYHz1URHo&__tn__=*NK-R


Залучення студентів до
вивчення географії України,
шляхом участі у створенні
відеороликів патріотичного
характеру.



14 травня Україна
відзначала День 
пам’яті українців, 

які рятували
євреїв під час 
Другої світової

війни. Студенти ІІ 
курсу на основі 

проекту 
«Українці-
Рятівники. 

Марафон історій» 
вивчали історії 

добра, про 
українців, які 

рятували євреїв в 
роки Голокосту.



18 травня в Україні вшановують
пам’ять кримських татар, яких

радянська влада примусово вивезла з 
Криму в 1944 році. 

Студенти І курсу в ході онлайн 

заняття обговорювали події 18 травня

1944 року, коли о 3 годині ранку 

радянська влада розпочала примусове

вивезення кримських татар, 

позбавивши їх батьківщини на 

більше, ніж 40 років. 



За мотивами цього заняття
вони виконували творче

завдання – малювали майбутнє
Криму та України, і от що з 

цього вийшло.  



Традиційно до Дня 
Вишиванки студенти та 

викладачі коледжу

влаштовують флешмоб. 

Цього року він присвячений

не тільки нашим славним

традиціям, але і всім тим, хто

боронить нашу рідну землю 

та нашу свободу.



Онлайн-захід зі студентами І курсу  «Чи розумію я 
процеси сучасного світу?»



Для студентів І курсу 
проведено тематичний

захід до Дня 
Конституції України



План роботи циклової комісії суспільних дисциплін на 2022-2023 н.р.:
- поглибити роботу із застосування новітніх форм та методів дистанційного навчання, онлайн

платформ, сприяння інтеграція новаторських методик, сучасних освітніх інструментів для 

теоретичного і практичного викладання дисциплін, а також – здійснення контролю знань студентів в 

процесі освоєння матеріалу на різних етапах;

- активізувати організаційну, виховну та науково-пошукову роботи, залучення студентів до заходів, 

що відбуваються в коледжі, в рамках ДТЕУ, а також інших навчальних закладах;

- участь викладачів циклової комісії у онлайн тренінгах, навчаннях, отримання сертифікатів та 

здобуття навичок для запровадження новітніх розробок, актуальних освітніх методик у процесі 

викладання;

- проведення традиційних вечорів та заходів по відзначенню пам’ятних дат,  а також:

1.студентська конференція «Динамічні зміни сучасного світу» (березень 2023 р, Нагалка Н.Я.);

2.круглий стіл до 150-річчя з дня народження Павла Скоропадського: «Здобутки та прорахунки Павла 

Скоропадського. Останній гетьман України» (Фречка О.В., травень 2023 р.);

3.студентська конференція «Українська революція 1917-1921 рр.: становлення української 

державності» (Фречка О.В., квітень 2023 р.).


