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ПЛАН  

Роботи циклової комісії « Спеціальних економічних дисциплін» 

на 2017-2018 навчальний рік 

Головна мета циклової комісії на навчальний рік: 

1.  Вивчати та впроваджувати в навчальний процес передовий педагогічний досвід 

викладачів циклової комісії 

2. Вивчення інструктивно-методичних, нормативно-правових документів про 

реформування освіти та втілення її в життя 

3. Працювати над розробкою та впровадженням у навчальний процес завдань 

практичного спрямування, планувати проведення екскурсій, зустрічі з фахівцями з 

метою набуття практичних навиків. 

№ 

п/п 

Зміст Строк 

виконання 

Виконавець Відмітк

а про 

виконан

ня 

1 2 3 4 5 

 

 

      1.Основні задачі комісії 

1.1 

Відповідність матеріально – 

технічної бази кабінетів циклу 

вимогам галузевих стандартів 

освіти. Раціональне, розумне і 

ефективне використання ресурсів 

навчально-матеріальної бази 

кабінетів циклу, їх розширення і 

удосконалення. 

На протязі 

навчального 

року 

Зав. каб.  

1.2 

Удосконалення навчально-

методичного забезпечення 

навчальних дисциплін, кабінетів 

циклової комісії шляхом 

розробки навчально-методичних 

розробок, рекомендацій, 

вказівок, завдань, роздаткового 

матеріалу, наочності, тощо. 

На протязі 

навчального 

року 

Члени циклової 

комісії 
 

1.3 

Підвищення фахового та 

педагогічного рівня членів 

комісії шляхом 

самоосвіти, стажування в 

ВНЗ IV р.а. або в центрах 

перепідготовки, а саме: 

На протязі 

навчального 

року 

Члени циклової 

комісії 
 



1. Сідор Є. В. 

1.4 

Вдосконалення системи 

контролю навчально – виховного 

процесу. 

На протязі 

навчального 

року 

Голова Ц.К.  

1.5 

Застосування новітніх технологій 

в навчально – виховному 

процесі. 

На протязі 

навчального 

року 

Члени циклової 

комісії 
 

 

2.Навчально-організаційна  робота 

2.1 

 

Підготовка, розгляд узгодження 

плану роботи циклової комісії на 

2017/2018 н.р. 

Вересень 2017 
Члени циклової 

комісії 
 

2.2 

Ознайомлення членів циклової 

комісії з інструктивними 

матеріалами МОН України, 

наказами розпорядженням ЧІК. 

1 раз в місяць Голова Ц.К.  

2.3 

Розгляд та затвердження завдань 

для ККР, ОКР, ДКР та інших 

видів контрольних робіт циклу 

На протязі 

навчального 

року 

Члени циклової 

комісії 
 

2.4 

Розробка, обговорення та 

затвердження графіків 

консультацій та додаткових 

занять  

Вересень 2017 
Члени циклової 

комісії 
 

2.5 

Розгляд і підготовка до 

затвердження навчальною 

частиною коледжу 

екзаменаційною документації 

для груп денної та заочної форми 

навчання. 

На протязі 

навчального 

року 

Члени циклової 

комісії 
 

2.6 

Заслухати звіти викладачів про 

результати кваліфікації, а саме: 

1. Сідор Є. В. 

На протязі 

навчального 

року 

Голова Ц.К.  

 

3.  Навчально-методична робота 

3.1. На денному відділенні 

3.1.1 

Доробка, розробка, перегляд і 

рекомендації для затвердження, а 

також в провадження в 

навчальний процес нових 

навчальних програм з дисциплін 

циклу у відповідності з діючими 

навчальними планами 

спеціальностей коледжу.  

На протязі 

навчального 

року 

Члени циклової 

комісії 
 

3.1.2 

Розробка методичних 

рекомендацій, посібників, 

вказівок, завдань, питань для 

екзаменів 

На протязі 

навчального 

року 

Члени циклової 

комісії 
 

3.1.3 
Організація та проведення 

відкритих навчальних занять. 

На протязі 

навчального 

року 

Члени циклової 

комісії 
 

3.1.4 Стан виконання курсових робіт з Жовтень 2017  Васкан А.В.  



дисципліни  «Маркетинг» 

3.1.6 

Прийняти участь членами 

циклової комісії у видавництві 

вісника Циклової комісії 

Травень 2018 
Члени циклової 

комісії 

 

 

 

3.1.7 Огляд сучасної літератури з 

актуальних питань економіки  

Грудень 2017 Федорова Т.В.  

3.2. На заочному відділенні 

3.2.1 

Розробка, розгляд, затвердження 

робочих програм з дисциплін, 

закріплених за комісією. 

Вересень 2017 

Грудень 2017 

Члени циклової 

комісії 
 

3.2.2 

Розробка вказівок, практичних 

завдань, тестових завдань для 

виконання контрольних робіт, 

організація методичної допомоги 

студентам заочної форми 

навчання з дисциплін циклу. 

На протязі 

навчального 

року 

Члени циклової 

комісії 
 

3.2.3 
Розгляд і затвердження 

екзаменаційної документації  

На протязі 

навчального 

року 

Члени циклової 

комісії 
 

3.2.4 

Забезпечення студентів 

матеріалами для самостійної 

роботи. 

На протязі 

навчального 

року 

Члени циклової 

комісії 
 

3.2.6 

Забезпечення студентів 

методичними вказівками 

дистанційного навчання з 

дисциплін циклу 

Грудень 2017 
Члени циклової 

комісії 
 

 

4.Контроль за навчально-виховним процесом 

4.1 

Організація взаємоконтролю 

проведення навчальних занять та  

виховних заходів з їх подальшим 

обговоренням 

На протязі 

навчального 

року 

Члени циклової 

комісії 
 

4.2 

Аналіз результатів рубіжного та 

інших видів контролю  знань 

студентів з дисципліни циклу. 

Звіти викладачів про якість знань 

студентів за результатами 

контролю 

Один раз у два 

місяці 

Члени циклової 

комісії 
 

4.3 

Контроль за проведенням 

консультацій та додаткових 

занять викладачами циклу 

На протязі 

навчального 

року 

Члени циклової 

комісії 
 

4.4 

Дотримання вимог техніки 

безпеки при проведенні 

навчальних занять та при 

проведенні позакласних заходів 

(екскурсії, походи та інші 

заходи)  

На протязі 

навчального 

року 

Члени циклової 

комісії 
 

4.5 

Забезпечення  навчальною 

літературою  навчальних 

дисциплін циклу 

На протязі 

навчального 

року 

Члени циклової 

комісії 
 

4.6 Вивчення та аналіз роботи Грудень 2017 Члени циклової  



викладача, що атестуються Сідор 

Є.В. 

комісії 

 

4. Позакласна робота 

5.1 

Контроль відповідності робочих 

програм ОПП і навчальних 

планів спеціальностей 

«Маркетинг» та «Фінанси , 

банківська справа та 

страхування» 

Вересень 2017 

Грудень 2017 

Голова циклової 

комісії 
 

5.2 

Контроль проведення 

консультацій, додаткових занять, 

роботи з невстигаючими 

студентами та з обдарованою 

молоддю 

На протязі 

навчального 

року 

Члени циклової 

комісії 
 

5.3 

Провести зустріч з провідними 

спеціалістами маркетингової 

діяльності та фінансів, 

банківської справи та 

страхування 

На протязі 

навчального 

року 

Члени циклової 

комісії,  

Смірнова Л.М. 

 

5.4 
Провести зустріч з випускниками 

коледжу 

На протязі 

навчального 

року 

Голова циклової 

комісії 
 

5.5 

Обговорення та план проведення 

тижня фінансової грамотності та 

міжнародного дня заощаджень з 

групою ЕП-11 , РП-31 

Листопад 2017 
Голова циклової 

комісії 
 

5.6 

Звіт голови циклової комісії про 

роботу викладачів, що 

атестуються 

Грудень 2017 
Голова циклової 

комісії 
 

5.7 
Провести зустріч з працівниками 

правоохоронних органів 
Лютий 2018 

Голова циклової 

комісії 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова циклової комісії    Сідор Є. В. 


