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     Робота циклової комісії обліково-економічних дисциплін у 2019-2020 навчальному році 

буде спрямована на розв’язання проблеми: «Забезпечення якості навчання студентів та 

підготовка їх до професійної діяльності в умовах ринкових відносин».  
 

      Викладачі  циклової комісії працюватимуть над розв’язанням індивідуальних 

методичних проблем: 

 Гайдук В.О.  - Особливості викладання економічних дисциплін студентам 

технічних спеціальностей;                                                         

 Буковський  В.М. - Застосування комп’ютерних технологій при викладанні 

фахових дисциплін; 

 Псьота В.О. - Мотивація навчально-пізнавальної діяльності при викладанні 

облікових дисциплін; 

 Захарчук І.М. – Раціональний підбір форм занять та ефективне використання 

навчального часу; 

 Петрошук А.В. – Активні методи навчання як засіб формування компетентного 

спеціаліста. 
                                                                                                
 

 

 

 

 



 

                                                                                           
 

 

№ 

п/п 

Назва заходів Дата  

проведення 

Відповідальний Відмітка  

про  

виконання 

І. Ознайомлення з нормативними документами, публікаціями щодо проблем освіти і виховання 

майбутніх спеціалістів 

 

1 Огляд і вивчення нормативно-правової, науково-

літературної, інструктивної літератури та інформації, що 

надходить з Міністерства освіти та науки України та 

НМЦ. 

протягом 

навчального 

року 

Голова циклової 

комісії  

Захарчук І.М. 

 

2 Обговорення та затвердження плану роботи ЦК на новий 

навчальний рік. 

вересень Голова комісії, 

викладачі 

 

3 Обговорення основних положень проектів законів «Про 

освіту» та «Про професійну освіту» разом з 

пояснювальною запискою 

жовтень- 

листопад- 

 

Голова комісії, 

викладачі 

 

4. Систематичний огляд та обговорення публікацій у 

фахових виданнях: «Все про бухгалтерський облік», 

«Фінанси України» та інших. 

протягом 

навчального 

року 

Голова циклової 

комісії  

Захарчук І.М. 

 

5.  З метою реалізації дидактичних принципів науковості та 

зв’язку науки і практики,  наближення навчального 

матеріалу до реальних умов, заслухати і обговорити 

лекції на основі публікацій у пресі за темами: 

- Інтерактивні методи викладання економічних 

дисциплін у вищих навчальних закладах ; 

 

 

 

 

січень 

 

 

 

 

 

Буковський В.М. 

 

 

 - Основні напрямки формування внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти; 

лютий  Петрошук А.В.  



 - Економічна освіта й економічна культура 

суспільства; 

 

березень 

 

Гайдук В.О. 

 

 - Педагогіка партнерства; квітень Захарчук І.М.  

 - Науково-дослідна робота студентів:способи 

активізації 

травень Псьота В.О.  

ІІ. Організаційні заходи 

 

1 Розгляд, обговорення та затвердження робочих програм, 

навчальних планів, планів роботи кабінетів.  

вересень 

 

Голова ЦК  

2. Обговорення і затвердження Плану роботи циклової 

комісії 

вересень 

 

Голова ЦК  

3. Розгляд та затвердження графіка проведення відкритих 

уроків та написання методичних розробок. 

вересень 

 

Голова ЦК  

5. Розгляд та обговорення екзаменаційних матеріалів з 

навчальних дисциплін циклу обліково-економічних 

дисциплін. 

листопад, 

травень 

Голова комісії, 

викладачі 

 

6.  Розгляд та затвердження тематики курсових робіт з 

навчальних дисциплін: 

- Економіка і планування галузі; 

- Організація, планування та економіка ремонтних 

робіт; 

- Економіка та організація електротехнічної служби; 

- Фінансовий облік  

 

 

жовтень 

січень 

 

     січень 

 

     січень 

 

 

 

Буковський В.М. 

Гайдук В.О. 

 

Гайдук В.О. 

 

Псьота В.О. 

 

7. Аналіз виконання та результатів захисту курсових робіт 

та економічної частини дипломних проектів 

згідно графіка 

навчального 

процесу 

Голова комісії, 

викладачі 

 

8. Участь у профорієнтаційних  заходах, Днях відкритих 

дверей, зустрічах з майбутніми абітурієнтами 

За планом Голова комісії, 

викладачі 

 

9. Організація і проведення тижня презентації циклової листопад Голова комісії,  



комісії викладачі 

10. Проведення  організаційної та  наукової підготовки для 

участі студентів у Всеукраїнських та обласних конкурсах, 

обласних та технікумівських олімпіадах. 

протягом 

навчального 

року 

Голова ЦК  

11. Здійснення контролю за проведенням екзаменів, заліків, 

захистів курсових робіт 

протягом 

навчального 

року 

Голова циклової 

комісії  

Захарчук І.М. 

 

12. Здійснювати контрольні відвідування занять викладачів 

та позакласних заходів, не менше двох разів на місяць 

протягом 

навчального 

року 

Голова циклової 

комісії  

Захарчук І.М. 

 

13. Організувати взаємовідвідування занять викладачам 

циклової комісії 

протягом 

навчального 

року 

Голова циклової 

комісії  

Захарчук І.М. 

 

14. Організувати перегляд та удосконалення екзаменаційних 

матеріалів до проведення Державного комплексного 

кваліфікаційного іспиту  

травень Голова комісії, 

викладачі 

 

15. Аналіз роботи та підведення підсумків роботи циклової 

комісії 

червень Голова циклової 

комісії  

Захарчук І.М. 

 

ІІІ. Заходи щодо вдосконалення навчально-виховного процесу 

 

1 Розробка та впровадження в навчальний процес заходів, 

спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців 

на основі компетентнісного підходу, чіткої організації 

навчального процесу та впровадження методик 

особистісно-орієнтованого навчання. 

протягом 

поточного 

навчального 

року 

Голова циклової 

комісії  

Захарчук І.М. 

 

2 З метою створення умов для самореалізації творчого 

потенціалу студентів, організовувати та проводити 

індивідуальну роботу з обдарованими студентами. 

протягом 

навчального 

року 

Голова комісії, 

викладачі 

 

3 Організовувати та проводити взаємовідвідування занять з 

подальшим аналізом та обговоренням на засіданнях 

протягом 

навчального 

Голова комісії, 

викладачі 

 



комісії року 

4. Систематичне удосконалення методик, впровадження 

особистісно-орієнтованих технологій  та обговорення 

забезпечення навчального процесу методичними 

матеріалами  

протягом 

навчального 

року 

Голова комісії, 

викладачі 

 

5. Забезпечення необхідними методичними матеріалами 

курсового проектування з навчальних дисциплін циклу 

протягом 

навчального 

року 

Голова комісії, 

викладачі 

 

6. Посилити практичне спрямування підготовки фахівців. 

При підготовці до занять враховувати зміни, що 

відбуваються в економіці,  особливу увагу звертати на 

зв'язок навчального матеріалу  з практикою. 

протягом 

навчального 

року 

 

Голова комісії, 

викладачі 

 

 

 

 

7.   Удосконалити забезпечення методичними матеріалами 

проведення навчально-виробничої та переддипломної  

практик зі спеціальності  071 «Облік і оподаткування » 

лютий-березень  

Захарчук І.М. 

Назаренко В.В. 

 

8.   З метою об’єктивного контролю знань та активізації 

пізнавальної діяльності студентів, дотримання критеріїв 

оцінювання знань, продовжувати роботу над 

удосконаленням матеріалів для поточного, рубіжного та 

підсумкового контролю знань,  

протягом 

навчального 

року 

Голова комісії, 

викладачі 

 

9.     На засіданнях циклової комісії проводити обговорення 

поточної та підсумкової успішності з економічно-

облікових навчальних дисциплін та знаходити шляхи 

підвищення результатів. 

 

Систематично 

 

 

 

Голова комісії, 

викладачі 

. 

 

 

10. Надавати практичну методичну допомогу викладачам в 

організації та проведенні відкритих уроків та позакласних 

Протягом  

навчального 

Голова ЦК  



заходів. року 

11. Відвідувати навчальні заняття викладачів з метою 

вивчення результативності та методичного рівня їх 

проведення. 

Двічі на місяць Голова ЦК  

12. Співпрацювати з іншими цикловими комісіями при 

підготовці та проведення занять, відкритих навчальних та 

виховних заходів.. 

протягом  

навчального 

року 

Голова комісії, 

викладачі 

 

 

13.  Брати участь у роботі педагогічної, методичної ради 

технікуму, у проведенні нарад, семінарів, педагогічних 

читань. 

Протягом  

навчального 

року 

Голова комісії, 

викладачі 

 

 

14.  З метою активізації пізнавальної діяльності студентів, 

організації самостійної роботи студентів, активно 

використовувати інтернет-технології у навчальному 

процесі, в тому числі через організацію персональних 

сайтів викладачів. 

Протягом  

навчального 

року 

Голова комісії, 

викладачі 

 

15. Брати участь у роботі обласного методичного об’єднання 

викладачів економічних дисциплін. 

протягом  

навчального 

року 

Голова комісії, 

викладачі 

 

 

IV. Науково-методична робота 

 

1 Продовжити започатковану роботу над удосконаленням 

навчально-методичних комплексів з метою впровадження 

сучасних педагогічних технологій на основі 

компетентнісного підходу. З цією метою здійснювати 

розгляд й обговорення навчально-методичних посібників, 

навчальних програм дисциплін, методичних розробок, 

статей,  підготовлених викладачами комісії, складання на 

них відгуків, рецензій 

протягом  

навчального 

року 

Члени циклової 

комісії 

 

2. Продовжувати роботу над науковою проблемою  циклової 

комісії:  «Забезпечення якості навчання студентів та 

підготовка їх до професійної діяльності в умовах ринкових 

протягом  

навчального 

року 

Голова комісії, 

викладачі 

 

 



відносин» та індивідуальними методичними проблемами. З 

цією метою організовувати такі заходи: 

- взаємовідвідування та обговорення методик 

проведення лекцій, семінарів, практичних занять в 

контексті розв’язання методичних проблем; 

- формування та підтримання у студентів мотивації  

творчого самовдосконалення; 

- налагодження моделі  співпраці «викладач-студент» 

та виховання  студента як особистості. 

3 Продовжувати тісну співпрацю з редакцією газети «Все про 

бухгалтерський облік» з метою постійного моніторингу 

змін у податковому та господарському законодавстві та 

врахування цих змін при викладанні фахових дисциплін, а 

також з метою забезпечення навчального процесу наочними 

посібниками, роздатковим матеріалом, який регулярно 

надходить з редакції. 

протягом  

навчального 

року 

Голова комісії, 

викладачі 

 

 

4 Методичне забезпечення проведення занять, поза- 

аудиторних заходів орієнтувати на забезпечення 

компетентнісного підходу, можливості творчої реалізації 

студентів  

Протягом  

навчального 

року 

Голова комісії, 

викладачі 

 

 

5. При проведенні занять активно використовувати 

особистісно орієнтовані технології для забезпечення умов 

самореалізації особистості студента різного ступеня 

підготовки. 

Протягом  

навчального 

року 

Голова комісії, 

викладачі 

 

 

6. З метою удосконалення методичної роботи, на засіданнях 

циклової комісії заслухати і обговорити методичні доповіді: 

   

     -  «Інтерактивні методи викладання економічних 

дисциплін у вищих навчальних закладах; 

вересень Буковський В.М.  

- Діджиталізація , як інструмент удосконалення бізнес-

процесів, їх оптимізація; 

жовтень Псьота В.О..  



- Ключові компетентності для життя викладачів у 

навчальних закладах. 

листопад Захарчук І.М.  

 

- Огляд економічної програми нового уряду України  грудень Гайдук В.О.  

- Сучасні методологічні підходи до викладання 

економічних дисциплін. 

червень Петрошук А.В.  

7. Провести круглий стіл з питань впровадження особистісно 

орієнтованих технологій у навчальний процес. 

квітень Голова комісії, 

викладачі 

 

8. З метою реалізації наукового та творчого потенціалу 

викладачів та студентів, наближення до практики, провести 

тиждень презентації циклової комісії обліково-економічних 

дисциплін. В рамках тижня провести ряд відкритих заходів: 

 Голова комісії  

- Зустріч зі спеціалістами-практиками економічного 

напрямку; 

листопад Гайдук В.О.  

- Виставка творчих робіт викладачів і студентів: 

«Бухгалтер – професія творча»; 

листопад Захарчук І.М.  

- Розважально-пізнавальна вікторина: «Економічна 

перерва»; 

Листопад Захарчук І.М., 

Псьота В.О. 

 

 - Олімпіада з бухгалтерського обліку, маркетингу, 

фінансів 

Листопад Псьота В.О.,  

Захарчук І.М. 

Петрошук А.В. 

 

 - Олімпіада з інформаційних систем і технологій в 

обліку; 

Листопад Буковський В.М.  

12. Розмістити методичні матеріали на сайті дистанційного 

навчання технікуму на базі програмної оболонки «Moodle» 

протягом 

навчального 

року 

Голова комісії, 

викладачі 

 

 

V. Підвищення кваліфікації та організація самоосвіти викладачів 

 

1 Продовжити перебудову психологічної, дидактичної, 

методичної та наукової діяльності викладачів з 

протягом  

навчального 

Голова комісії, 

викладачі 

 



урахуванням вимог сучасної педагогічної науки та 

сучасної економічної системи. 

року  

2.  Підтримувати постійний зв'язок з обліково-економічними 

службами міста з метою вивчення сучасних форм і 

методів обліково-економічної роботи в умовах 

реформування та розвитку ринкового середовища 

протягом  

навчального 

року 

Голова комісії, 

викладачі 

 

 

3. Регулярно ознайомлюватись з кращим перспективним 

педагогічним досвідом, що представлений у періодичній 

пресі. Вивчати передовий досвід на рівні технікуму та  

ділитися власним досвідом під час проведення відкритих 

заходів, семінарів, педагогічних читань, презентацій 

досвіду. 

протягом 

навчального 

року 

Члени ЦК  

4. Здійснювати взаємовідвідування занять з подальшим 

обговоренням з метою набуття та вдосконалення досвіду 

роботи. 

протягом 

навчального 

року 

Члени ЦК  

5. Організувати  зустрічі викладачів та студентів з 

випускниками технікуму з метою практичної орієнтації 

викладання фахових дисциплін 

протягом 

навчального 

року 

Голова комісії, 

викладачі 

 

 

6.  Заслуховувати та обговорювати на засіданнях комісії 

методичні доповіді, підготовлені колегами 

протягом 

навчального 

року 

Голова комісії, 

викладачі 

 

 

7. Заслуховувати на кожному засіданні цк інформацію про 

економічні новини в Україні та в світі 

протягом 

року 

Голова комісії, 

викладачі 

 

8. Продовжувати роботу над індивідуальними методичними 

проблемами, обговорювати хід реалізації розв’язання 

проблем на засіданнях циклової комісії. 

протягом 

навчального 

року 

Голова комісії, 

викладачі 

 

 

9. Здійснювати обмін власними педагогічними здобутками 

на засіданнях циклових комісії, педагогічної ради, 

педагогічних читаннях. 

протягом 

навчального 

року 

Члени ЦК  

10. Забезпечити участь викладачів у роботі обласних 

методичних об’єднань. 

протягом 

навчального 

Голова комісії  



року 

 

VІ. Позааудиторна робота зі студентами 
 

1 Позааудиторну роботу зі студентами спрямувати на 

формування свідомих громадян держави, патріотів 

України, які повинні мати власні погляди і переконання, 

вміти правильно оцінювати, аналізувати  сучасну 

політичну та економічну ситуацію в країні, відстоювати 

та захищати свої ідеали й переконання 

протягом 

навчального 

року 

Голова комісії, 

викладачі 

 

 

2. Провести ряд заходів у рамках тижня презентації 

циклової комісії обліково-економічних дисциплін з 

залученням викладачів, студентів та випускників минулих 

років.  

квітень Голова комісії, 

викладачі 

 

 

3. Організувати та провести конкурс «Економічна перерва», 

предметні олімпіади, роботу студентів над творчими 

проектами. Забезпечити інформативне відображення 

заходів у пресі, на сайті. 

протягом 

навчального 

року 

Голова комісії, 

викладачі 

 

 

4. Організовувати зустрічі студентів з працівниками 

податкової, митної, статистичної, фінансової служб міста. 

протягом 

навчального 

року 

Голова комісії, 

викладачі 

 

 

5. Організувати систематичне проведення консультативних 

занять зі студентами (слабо встигаючими або творчо 

обдарованими). 

протягом 

навчального 

року 

Члени ЦК  

6. Удосконалити методичні вказівки та завдання для 

самостійної роботи студентів, урізноманітнити їх 

практичними завданнями, індивідуальними, творчими 

завданнями. 

протягом 

навчального 

року 

Члени ЦК  

 

                    

                                                                                      Голова циклової комісії___________ Захарчук І.М. 


