
Тиждень циклової комісії гуманітарних та 

соціально-економічних дисциплін 

З 21 по 24 грудня 2020 року в Ковельському фаховому медичному 

коледжі проходив  тиждень  циклової  комісії  гуманітарних та соціально - 

економічних дисциплін. Особливістю його проведення в цьому навчальному 

році стало те, що всі заходи планувались та реалізовувались в  особливих 

умовах  - умовах пандемії, спричиненою COVID 19. Але ці умови дозволили 

викладачам циклової комісії розкрити свій творчий потенціал, 

запропонувавши усім бажаючим долучитись до нових форм організації 

щорічних заходів, спрямованих на популяризацію соціально-гуманітарного 

знання. Циклова комісія здійснює свою педагогічну діяльність, керуючись 

девізом: «Здатність бачити чудесне в звичайному – незмінна ознака 

мудрості». Ми впевнені, що наше майбутнє залежить від змісту цінностей, 

які закладаються у свідомості молодих людей  і від того, якою мірою 

свідомість стане основою їхнього життя. Тому викладачі циклової комісії 

покликані не тільки дати високий рівень освіти, але й сприяти формуванню 

гармонійно розвиненої, національно свідомої, наділеної глибокою 

громадянською відповідальністю, високими духовними якостями 

особистості. Українську мову, історію, філософію, соціологію, 

культурологію,  та предмети загальноосвітнього циклу в коледжі вивчають 

усі студенти. Отож  від вивчення цих предметів залежить формування знання 

історії  нашого народу, навичок  логічного мислення, вміння вести дискусію. 

Мета роботи циклової комісії – координувати та контролювати навчально-

методичну роботу викладачів, сприяти покращенню якості викладання. 

Основними завданнями циклової комісії є оптимізація викладання відповідно 

до нових навчальних планів та сучасних вимог навчання з широким 

використання новітніх педагогічних технологій, формування розвиненої, 

соціально-активної особистості, яка долучається до загальнолюдських 



цінностей, досягнень світової культури. З метою реалізації та виконання 

поставлених перед цикловою комісією завдань проводяться організаційно-

педагогічні та тематичні засідання циклової комісії, бесіди, індивідуальна 

робота з викладачами, педагогічні читання тощо. Головою комісії 

проводиться значна робота стосовно згуртування членів комісії на виконання 

важливих педагогічних завдань. В  процесі роботи викладачі здійснюють 

пошук інноваційних форм навчання та виховання студентів, методів, які 

активізують розумову діяльність і творчу активність студентів, дають змогу 

на основі використання міждисциплінарної інтеграції систематизувати 

знання та забезпечити навчання за допомогою сучасних інформаційних 

технологій. Підвищення педагогічної майстерності викладачів та обмін 

педагогічним досвідом здійснюється шляхом проведення відкритих занять, 

майстер – класів, проведенням тижня циклової комісії, олімпіад, у ході яких 

як досвідчені, так і молоді викладачі демонструють свої методичні 

напрацювання, проводять відкриті заняття, літературні читання, творчі 

конкурси, круглі столи. Викладачі циклової комісії – професійно 

кваліфіковані спеціалісти, творчі натури, які переймаються проблемами 

викладання, завжди шукають нестандартні шляхи вирішення педагогіко-

методичних проблем, застосовують на практиці форми активного навчання. 

Ось так  натхненно, з інтересом викладачі разом із студентами коледжу 

плекають життєдайне джерело невичерпної криниці нашої духовності. 

Тиждень розпочався з  літературно - 

історичної вікторини «З уст народу про 

свою історію», яку провела голова 

циклової комісіЇ, викладач української 

мови та літератури, зарубіжної літератури, 

Михалевич С.Г. разом зі студентами  ІІ 

курсу освітньо-професійної програми  

Фармація.  



Захід мав на меті розвивати 

дослідницьці здібності студентської молоді в 

контексті вивчення творів української 

літератури  та цікавих фактів про видатих  її 

популяризаторів. 

 

22 грудня   викладач англійської мови Дричик В.В. разом  зі 

студентами  ІІ курсу  освітньо - 

професійної програми Лікувальна справа 

здійснили віртуальну подорож до музею 

мадам Тюссо в Лондоні. Музей мадам 

Тюссо – це історія, яка втілена в  

манекенах, історія, яка понад 200 років 

збирає своїх шанувальників. 

 

23 грудня в 

рамках тижня 

циклової комісії було 

проведено відео 

лекторій про 

культурні надбання 

українського народу, 

на якому молодь 

переглянула 

документальний фільм ”Спадок нації” про місце вишитої сорочки та її 

значеня для українського народу Захід було проведено зі студентами ІІ курсу 

освітньо-професійної програми Лікувальна справа групи « Б» 



Виховний захід з англійської 

мови на тему: «Мови без кордонів» 

був проведений зі студентами 4 курсу 

освітньо - професійної програми 

Сестринська справа викладачем 

англійської мови Войтович Ю.В. та 

мав на меті удосконалення 

комунікативних навичок студентів та 

ознайомлення  з цікавими фактами, пов’язаними з  вивченям іноземної мови 

та розумінням її значимості в житі сучасного суспільства.  

Музика відіграє важливу роль в житті 

людини, вона надихає, розслабляє, допомагає 

відпочити та набратися сил перед зимовою 

сесією. Викладач англійської мови Сахарук Г.О. 

разом зі студентами 3 курсу освітньо- 

професійної програми Сестринська справа 

провели виховну годину на тему: ”The Music 

Room”. Розпочався захід з відгадуваня 

музичного стилю, співставлення відомих музичних композицій до їх 

виконавців. Завершився захід музичною вікториною  

      Дмитрук Б.Г., викладач історії, в 

рамках тижня провів інтелектуальну 

гру «Найрозумніший». Учасники 

заходу, а це студенти першого курсу 

освітньо-професійної  програми 

Фармація, змогли не лише позмагатися 

та весело провести час, а ще й 

закріпити свої знання, які допоможуть 



їм в майбутньому при складанні одного з найважливіших іспитів – ЗНО з 

історії України. 

      Коронавірус створив нову реальність, змінивши наше життя і весь світ. 

Лекція, яку прочитала викладач історії 

України, всесвітньої історії та 

соціології  Сачук  Н.О  на тему: 

«Поширення коронавірусу в Україні та 

світі» для студентів І курсу освітньо - 

професійної програми Медсестринство, 

під час якої ознайомила з інформацією 

про Covid-19, етіологією захворюваня, 

шляхами зараження, клінічними проявами, особливостями перебігу та 

ускладнення хвороби, лікуванням та профілактикою. 

У квесті до Дня української писемності та мови, який провела 

заступник директора з навчальної роботи, викладач української мови та 

літератури Матвійчук Л.В., було 

розглянуто мову як основний фактор 

цивілізаційного прогресу та формуваня 

життєвих цінностей людства та окремої 

нації. Формувати розуміння того, що 

українська мова – наш скарб, без якого не 

може існувати ні народ, ні Україна як держава, розширювати знання про 

красу і багатство української мови, мотивувати прагнення студентів 

продемонструвати свої знання та вміння з української мови, розвивати 

навички роботи в групах, пам’ять, увагу, швидкість мислення, виховувати  

почуття патріотизму, національної гордості, любові до рідного краю, глибоку 

повагу до рідної мови -  мета проведеного заходу. 



Протягом тижня були проведені 

олімпіади з історії та англійської мови. 

Переможців нагороджено грамотами 

Ковельського фахового медичного 

коледжу. 

 

Наостанок, я щиро висловлюю слова вдячності викладачам, студентам, 

усім небайдужим до питань рідної мови, історії, культури, завдяки зусиллям 

яких відбувся цей святковий тиждень в стінах рідного коледжу. 

 


