
Звіт  про  проведення   декади   циклової комісії 

загальноосвітньої  та гуманітарної  підготовки 

Згідно річним  планом роботи  коледжу на  2020/2021 навчальний рік та з 

метою розвитку творчих здібностей здобувачів освіти з 01.03.2021р. по  

12.03.2021 р. у Коледжі електрифікація ДДАЕУ пройшла декада циклової  комісії    

загальноосвітньої та гуманітарної  підготовки . 

У ході декади, згідно складеного графіку,  були  проведенні  наступні заходи : 

  Проведено конкурс рефератів на тему: «Вишиванка -  як  символ  

української душі» 01.03.21 – 12.03.21 р.   

Переможці конкурсу серед перших  курсів : 

І місце  -  Рева Гліб, гр.  Е – 11 – 20; 

ІІ місце  -  Гараган Ростислав,  гр. ЕП – 12 – 20; 

ІІІ місце  - Бебешко Олександр,  гр. ЕП – 12 – 20; 

ІІІ місце  - Житник Максим, гр. ЕП – 12 – 20. 

Переможці конкурсу серед других  курсів : 

І місце  -   Пономаренко Дмитро,  гр. Е – 21 – 19; 

І місце  -   Родь Олександр,  гр. Е – 21 – 19; 

ІІ місце – Муха Анна,  гр. Е – 21– 19; 

ІІІ місце – Козаков Ілля,  гр. Е – 22 – 19. 

 Покладання   квітів до  пам’ятника Т.Г. Шевченка 09.03.2021р. 

 Проведено  конференцію   «Історія   рідного  краю» по  групам . 

 Опубліковано   студентську газету  «Імпульс»  до  «Шевченківських 

днів» 04.03.21р. по  12.03.2021 р. 

Заходи були підготовлені та проведені під керівництвом  викладача  історії 

України, Всесвітньої  історії  та  географії Дяченка  І.А. 

 

 Була проведена олімпіада на краще знання англійської мови серед 

здобувачів освіти ІІ  курсів під керівництвом викладача іноземної мови    

Зеленської  О.А.  

 

Переможець олімпіади  - Пономаренко  Дмитро, студент  групи  Е – 21 – 19.  

 



 
 

 

 Відбувся семінар з математики зі здобувачами освіти І курсу на тему: 

"Многокутники в повсякденному житті. Танграм". Здобувачі освіти згадали 

геометричні фігури на площині, показали застосування у повсякденному житті, 

виготовили логічну гру Танграм, згадуючи основи геометрії. Створили за 

допомогою головоломки фігури за малюнком, зробили висновки про площу. 

Було дуже захопливо,  яскраво і корисно. 



 

 



Відбувся майстер-клас з виготовлення подарункового пакування 

"Стереометричний калейдоскоп до свята 8 березня". На занятті з математики 

здобувачі освіти створювали святкові упаковки у вигляді об'ємних фігур. 

Розповідали з чого складається розгортка, повторювали формули об'ємів і 

поверхонь. Було дуже цікаво і корисно. 

 

 
 

Заходи підготовлені під керівництвом викладача математики, вищої математики 

та інформатики  Гостєвої О.К. 



 

 Відбувся захід до 207-ої річниці від Дня народження Тараса 

Григоровича Шевченка.  Життя Великого Кобзаря є прикладом свідомого вибору 

людини, яка обрала нелегку, сповнену випробувань і боротьби дорогу служіння 

рідному народові. Вся творчість Тараса Шевченка пронизана гарячою любов’ю до 

рідного краю. Його думи та полум’яне слово відображали прагнення трудового 

люду до кращої долі. Великий Кобзар став знаковою особистістю не лише 

української, а й світової літератури, здобувши право на безсмертя. Тому навіть 

через віки не міліє, а прибуває джерело людської шани та поваги до нього. Тож 

нехай святее поетове слово об’єднає всіх українців, незалежно від їх поглядів і 

переконань, за для щасливого мирного майбутнього України! 

 



За  керівництвом викладача  української  мови  та  літератури, зарубіжної  

література  Кравець О.В.  9 березня 2021 року, відбулися Літературні читання до 

Всеукраїнського марафону пам’яті Тараса Шевченка «Єднаймо душі словом 

Кобзаря!». У цьому заході взяли участь понад 600 студентів закладів фахової 

перед вищої освіти та понад 50 викладачів із 24 областей України. 

Коледж електрифікації ДДАЕУ представляли здобувачі освіти групи        

Е-21-19: Муха Анна і Пономаренко Дмитро. Анна виступила з відомою поезією 

«Минають дні, минають ночі..», а Дмитро декламував поезію «A Reflection» 

(«Думка»).  

 

 Під керівництвом викладача фізики та астрономії Грищенко Ю.В. 

відбулося заняття серед здобувачів освіти першого курсу по збору електричних 

схем. Електричні схеми складали двома способами:  перший варіант за 

допомогою електронного конструктору, а потім за допомогою електричного  

обладнання зібрали електричне коло, перевірили закони послідовного та  

паралельного   з’єднання споживачів   електричної  енергії . 

 

 



 



 Під керівництвом викладача біології і екології, хімії Потапової О.В. 

проведені заходи: 

1. І етап  фотоконкурсу «Мій улюблений куточок країни» 

 

2. І етап  конкурсу «Краса природи у віршах»  

 

3.  Фотоконкурс «Квіти для матусі» 

 Під керівництвом викладача фізичного виховання Бондаря С.А. 

підготовлено  студентів  до  міських змагань  з  «Волейболу». 

 Під керівництвом викладачів інформатики Грічаненко В.І. та  Гостєвої О.К., 

студенти першого курсу долучилися до Всеукраїнського уроку «Онлайн – 

синергія для найкращого інтернету» з  нагоди Дня  безпечного  Інтернету 2021! 

Захід   відбувався  в межах   співпраці   Міністерства   освіти і науки  України    та 

Google України  і за підтримки  Міністерства цифрової   трансформації  України.  

Організаторами  Всеукраїнського онлайн – уроку є Академія  цифрового розвитку  

та громадська організація «Центр демократичних реформ та медіа».  

 Під час проведення декади циклової комісії загальноосвітньої та 

гуманітарної  підготовки,  а саме 10.03.2021 р. був проведений Круглий стіл  в 

групі  Е – 11 – 20 по підведенню підсумків Дня безпечного інтернету 2021. 

Здобувачі освіти отримали змогу ознайомитись з курсом «Вступ до 

Кібербезпеки», а саме: Потреба  в кібербезпеці; Атаки, поняття та методи;  Захист 

даних  і конфіденційність інформації.  

Найактивнішими виявились: Губський Сергій,  Вороненко Іван, Лупина 

Костянтин, Марочкін Тимофій, Середа Іван та Шидловський Олександр, які 

успішно  виконали всі  практичні  завдання  та пройшли тестування, за 

результатами якого були отримані відповідні сертифікати..  



 

Таким чином, декада циклової комісії загальноосвітньої та гуманітарної  

підготовки  пройшла  яскраво  та  результативно.  

Усі викладачі циклової комісії працювали над організацією проведення 

декади  активно  та  творчо. Із задоволенням приймали активну участь не лише  

викладачі, а й здобувачі освіти, які постаралися дуже добре, проявляли ініціативу 

у  підготовці декади та творчий  підхід  у  виконанні  всіх завдань.  


