Сокол Юлія Федорівна
викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач - методист
Педагогічне кредо: «Навчати - означає подвійно вчитися».
Життєве кредо: «Все в наших руках, тому ніколи їх не можна опускати».
Коло науково-педагогічних інтересів: впровадження інтерактивних методів
навчання на заняттях з предметів "Правознавство", "Трудове право";
практична медіаграмотність викладачів суспільних дисциплін та студентів.
Професійні досягнення: за час роботи в коледжі були проведені
відкриті заняття:
1997 р. - тема лекції "Конституційне регулювання виборів та референдуму як
форм безпосередньої демократії ", з дисципліни "Основи конституційного
права України"
1999 р. - тема семінарського заняття "Трудовий договір", з дисципліни
"Основи правознавства";
2002 р. - тема практичного заняття "Загальні засади цивільного права", з
дисципліни "Основи правознавства"
2002 р. - тема лекції "Мито як інструмент регулювання зовнішньоекономічного діяльності", з дисципліни "Основи митної справи", заочне
відділення;
2005 р. - тема лекції "Основи сімейного права", з дисципліни "Основи
правознавства";
2010 р. - тема лекції "Спадкове право", з дисципліни "Основи правознавства";
2015 р. - тема лекції "Конституційні права,свободита обов`язки людиниі
громадянина", з дисципліни "Правознавство".
Автор ідеї та сценаріїв відкритих виховних заходів:
2015р. - година пам`яті "Воїни світла" до 1-ої річниці Революції Гідності;
2016р.- година пам`яті "Пам`ятаємо. Перемагаємо" до Дня пам`яті та
примирення і Дня перемоги над нацизмом і II світовій війні;

2016 р. - освітньо-виховний захід у форматі фестивалю "Ми - українці, ми європейці" до Дня Європи в Україні та Всесвітнього дня вишиванки.
2015 р. - прослухала навчальний курс "Практична медіаграмотність для
викладачів суспільних дисциплін" (сертифікат Чернігівського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського);
2015 р. - учасник проекту "Програма медіаграмотності громадян", учасник
тренінгу "Медіаграмотність для громадян", що дало право стати тренером
цього проекту (сертифікат Академії української преси).
2015 р. - методична розробка тренінгу "Практична медіаграмотність для
викладачів суспільних дисциплін", в основу якого покладено особистий
досвід; тренінг
об`єднання

бул проведений на засіданні обласного методичного

викладачів

історії

та суспільних

дисциплін

(2016р.),

в

адаптованій формі тренінг було проведено для студентів у чотирьох групах
коледжу.
2017 р. - методична розробка на тему "Інтерактивні методи навчання на
заняттях з правознавства".
Нагороди:
2016 р. - нагороджена грамотою управлінняосвіти і науки Чернігівської
обласної державної адміністрації.

