
Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін 

Освітня діяльність: 

Основною метою комісії є підвищення показників якості освітнього процесу 
шляхом модернізації його змісту, форм і методів здійснення. Поєднуючи 
компетентнісну та ціннісно-орієнтовану моделі навчання, комісія спрямовує свою 
діяльність на розвиток особистості здобувачів освіти відповідно до їх потреб, 
інтересів і нахилів. Важливим напрямком в роботі є формування у молоді 
світоглядної культури, логічного мислення, економіко-правової свідомості, умінь і 
навичок самостійного здобування знань, здатності до самоорганізації та 
саморозвитку, високих моральних якостей, соціальної активності та громадянської 
відповідальності.  

Завдання циклової комісії: 
- розробляти методичні рекомендації та проєкти щодо забезпечення високої 

ефективності освітнього процесу з метою модернізації його змісту, форм і методів 
навчання та духовно-креативного розвитку викладача;  

- втілювати у педагогічну практику сучасні інформаційні  технології; 
- організовувати самостійну роботу здобувачів освіти під час занять та через 

систему дистанційного навчання; 
- сприяти залученню здобувачів освіти до науково-дослідницької роботи 

шляхом створення проектів, участі в творчих конкурсах та науково-практичних 
конференціях; 

- проводити позааудиторні заходи з національно-патріотичного, правового та 
естетичного виховання з метою реалізації завдань національного виховання, 
формування морально- ціннісних орієнтацій тощо. 

Робота та досягнення: 
- Перемоги курсантів на обласних олімпіадах з історії України у 2015 – 2019 

роках (керівник Чагайда О.О.); 
- Участь у міжнародному проекті-конкурсі «Історія моєї громади» (керівник 

Чагайда О.О.); 
- Участь у курсі «Історія Холокосту (Шоа)» курсантів гр.К121 Лук’яненка С. та 

Щербини М. при підтримці Genesis Philanthropy Group, на базі Яд Вашема. Керівник 
та куратор – Фредерік Драчинський  2018р.  (Чагайда О.О.); 

- Участь здобувачів освіти у Всеукраїнських студентських конференціях; 
- Участь здобувачів освіти в організації та проведенні масових позааудиторних 

заходах (2016 – 2020 рр.); 
- Участь у заходах, що проводяться обласною національною бібліотекою ім. 

Олеся Гончара; 
- Екскурсії по вулицям міста, до музеїв, театру, кінотеатру (групи І - ІІІ курсів);  
 

 

 

 

 

 



Фото досягнень 

  
Переможець Всеукраїнської олімпіади з Історії України серед студентів         

ВНЗ І-ІІ р.а. м. Нова Каховка, приладобудівний технікум, 2014 рік 
 

 
Переможець Всеукраїнської олімпіади з Історії України серед студентів         

ВНЗ І-ІІ р.а. м. Нова Каховка, приладобудівний технікум, 2015 рік 
 

 
Переможець обласної олімпіади, 2012 рік 



 
Переможець обласної олімпіади, 2019 рік 

 

 
Грамота учасника обласної олімпіади 

 

 
Диплом і грамота переможця обласної олімпіади 2016 р. 

 

 



     
Участь у ІІ етапі обласної олімпіади з історії України серед здобувачів освіти 

ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області, 2018 р. 

 
           

  
Вечір гумору, присвячений Міжнародному дню театру та дню гумору, 2018 р 

 

   
Віртуальна екскурсія «Архітектура Херсона» до 240-річчя з дня 

заснування, 2018 рік. 

 
 
 



 
Відкритий захід до 75-й річниці трагедії Бабиного Яру, 2016 рік  

 
 

         . 

          
Відкритий захід «Формування естетичних смаків засобами мистецтва». 

Присвячено Міжнародному дню театру та дню гумору, 2019 рік 
 

 
Відкритий захід до Дня Перемоги, 2018 рік 

 
 
 
 
 
 


