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І. Основні напрямки роботи циклової комісії та проблема над якою працює циклова 
комісія на навчальний рік

Методична проблема комісії:

Проблема над якою працює комісія: «Робота над організаційно-методичним 
забезпеченням освітнього процесу, спрямованим на підвищення рівня успішності та якості 
знань студентів, практичну підготовку конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, 
мотивація студентів до вивчення дисциплін циклу шляхом застосування особистісно- 
орієнтованого підходу в освітньому процесі».

Основні напрямки роботи та завдання циклової комісії:

1. Впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій 
навчання;

2. Удосконалення методичної роботи кожного викладача-члена комісії;
3. Оновлення навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін з 

використанням елементів дистанційних технологій.
4. Удосконалення організаційних форм навчання студентів з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій як засобу підвищення якості знань 
студентів;

5. Удосконалення особистісно-орієнтовної освіти, розвитку і удосконалення форм та 
методів навчально-дослідницької роботи, пошукової роботи з обдарованою 
молоддю у рамках науково-практичних конференцій, засідань круглого столу з 
тематики циклової комісії, зустрічей з практичними працівниками;

6. Удосконалення форм організації роботи циклової комісії.

Працюючи над даною проблемою ставимо перед собою завдання:

1. Забезпечити програмне засвоєння студентами навчальних дисциплін циклу;
2. Розвивати здібності та зацікавленість студентів у вивченні спеціальних 

економічних дисциплін; сприяти розвитку творчої активності студентів; 
виховувати навички самостійної роботи з метою розвитку потреб у самоосвіті;

3. Впровадження новітніх технологій, нестандартних форм і методів проведення 
навчальних занять, як засобу розвитку інтелекту та творчих здібностей студентів;

4. Виховання потреб до навчання упродовж усього життя, свідомого ставлення до 
навчальної праці.

5. Виховання національно свідомого громадянина України.



1. Ключовим завданням є орієнтація на кінцевий результат: знання, уміння та практичні 
навички випускників, що відповідають вимогам до молодших спеціалістів з маркетингу, а 
також фінансів, банківської справи та страхування в умовах сучасного інформаційного 
суспільства.

А 
п/п

Зміст Строк 
виконання

Виконавець Відмітка 
про 

виконай 
ня

II. Навчально-організаційна робота
2.1 ' Визначення методичної проблеми, над якою 

буде працювати циклова комісія в поточному 
році

вересень Г олова Ц/К 
Члени Ц/К

2.2. Підготовка, розгляд, узгодження плану роботи 
циклової комісії на 2021-2022 н.р.

вересень Г олова Ц/К 
Члени Ц/К

2.3. Ознайомлення членів циклової комісії з 
інструктивними матеріалами МОН України, 
наказами, розпорядженнями по ЧІК

Протягом 
року

Голова Ц/К 
Васкан А.В. 
Медведева О.В.

2.4 Розгляд робочих програм. Добиватися 
виконання викладачами вимог до ведення всіх 
видів документації

Вересень, 
грудень. 
Постійно.

Г олова Ц/К 
Члени Ц/К

2.5. Розгляд та затвердження завдань для ККР, 
ОКР, ДКР та інших видів контрольних робіт 
циклу

Протягом 
року

Г олова Ц/К 
Члени Ц/К

2.6 Розробка, обговорення та затвердження 
графіків консультацій та додаткових занять

вересень Члени Ц/К

2.7 Розгляд тематики і графіка написання 
методрозробок

вересень Г олова Ц/К 
Члени Ц/К

2.8 Розгляд екзаменаційної документації Протягом 
року

ГоловаЦ/К
Члени Ц/К

2.9 Розгляд планів роботи кабінетів вересень ГоловаЦ/К
Зав. кабінетами

2.10 Аналіз поточної успішності студентів коледжу 
та аналіз ОКР по предметах циклу

листопад, 
грудень, 
березень, 
червень

Г олова Ц/К 
Члени Ц/К

2.11 Заслухати звіти викладачів про результати 
підвищення кваліфікації.

жовтень, 
лютий

Голова Ц/К

III. Навчально- методична робота
3.1 Організація навчання в єдиному 

інформаційному просторі коледжу з 
використанням сервісів Google.

Вересень- 
травень

Члени Ц/К

3.2 Розробка та приведення у відповідність до 
нових навчальних планів навчальних програм 
з дисциплін циклу

Вересень- 
травень

Члени Ц/К

3.3 Розробка методичних рекомендацій, посібни
ків, збірників тестових завдань, методичних 
вказівок, питань до екзаменів, державних 
екзаменів

Протягом 
навчального 
року

Члени Ц/К



3.4 Аналіз результатів атестації студентів з 
дисциплін циклу

Два рази в 
семестр

Члени Ц/К

3.5 Аналіз стану виконання курсових робіт з 
дисциплін «Маркетинг» та «Ринкові
дослідження» студентами групи МД-31

жовтень 2021
березень 2022

Васкан А.В.

3.6. Аналіз стану виконання курсових робіт з 
дисциплін «Фінанси, грошовий обіг та кредит, 
фінансовий ринок» та «Банківські операції » 
студентами групи БС-31

листопад 2021 
березень 2022

Медведева О.В.
Козуб Я. В.

3.7. Взяти участь в розробці методичного вісника 
циклової комісії

травень Члени Ц/К

IV. Контроль за навчально-виховним процесом
4.1 Організувати в комісії взаємовідвідування 

занять викладачами з метою вивчення та 
обміну досвідом методики активації, 
пізнавальної діяльності студентів.

Протягом 
навчального 
року

ГоловаЦ/К
Члени Ц/К

4.2 Аналіз поточної успішності та результатів 
рубіжного контролю знань студентів 3 
дисциплін циклу. Звіти викладачів про якість 
знань студентів за результатами контролю

1 раз в два 
місяці

Г олова Ц/К 
Члени Ц/К

4.3 Контроль за проведенням консультацій та 
додаткових занять викладачами циклу

Протягом 
навчального 
року

Голова Ц/К

4.4 Контроль за дотриманням вимог техніки 
безпеки при проведенні навчальних занять та 
при проведенні позакласних заходів (екскурсії, 
походи та інші заходи)

Протягом 
навчального 
року

Члени Ц/К

4.5 Проведення та аналіз ОКР з метою контролю 
виконання навчальних програм

Протягом 
року

Г олова Ц/К 
Члени Ц/К

4.6 Контролювати оснащеність кабінетів циклу у 
відповідності до переліку типового облад
нання, забезпечення навчальних програм 
дидактичними засобами та відповідність 
технічним і естетичним вимогам

вересень Голова Ц/К
Зав. кабінетами

4.7 Вивчення та аналіз роботи викладачів, що 
атестуються (накопичення оцінок, якість, 
успішність).

грудень Голова Ц/К

4.8 Аналізувати робочі програми викладачів, 
відвідувати заняття, заслуховувати звіти тощо

Протягом 
навчального 
року

Г олова Ц/К 
Члени Ц/К

4.9 Контролювати складання навчальних програм, 
планів, графіків

Протягом 
навчального 
року

Голова Ц/К
Члени Ц/К

4.10 Контролювати виконання планів роботи 
кабінетів, заслуховувати періодичні звіти 
завідувачів кабінетами

Протягом 
навчального 
року

Голова Ц/К 
Члени Ц/К

4.11 Контролювати виконання графіку написання 
викладачами методичних розробок

Постійно 
протягом 
Року

Г олова Ц/К 
Члени Ц/К



V. Поза класи а робота
5.1 Контроль проведення консультацій,

додаткових занять, роботи з невстигаючими 
студентами та з обдарованою молоддю

Протягом 
навчального 
року

Голова Ц/К 
Члени Ц/К

5.2 Організовувати зустрічі студентів з 
практичними працівниками

Протягом 
навчального 
року

Члени Ц/К

5.3 Організувати зустріч з випускниками коледжу Жовтень 2021 Члени Ц/К
5.4 Підготувати та провести відкриті презентації 

спеціальностей «Маркетинг» та «Фінанси, 
банківська справа та страхування»

в день відкри
тих дверей

Голова Ц/К 
Члени Ц/К

5.5 ' Організувати роботу з обдарованими 
студентами

Протягом 
навчального 
року

Члени Ц/К

5.6 Організувати та провести заходи, присвячені 
Всесвітньому Дню заощаджень та фінансової 
грамотності

Листопад 
2021

Смірнова Л.М., 
Козуб Я.В., 
Медведева О.В..

Г олова циклової комісії 
спеціальних економічних дисциплін

Я.В. Козуб


