
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

заступник директора 

з навчальної  роботи 

_______Погорєлова Г.М. 

 

 

План проведення декади циклової комісії економічних дисциплін 

(21.10.2019р.-1.11.2019р.) 

 

№ 

п/п 

Назва заходу та місце проведення Дата 

проведення 

Відповідальний  

1 1.Організаційне засідання циклової комісії 

економічних дисциплін. (Кабінет №21.) 

18.10.2019р. 

 

Голова циклової комісії, 

викладачі. 

2. 1.Стенд «Економічні дисципліни - нове, 

цікаве,  потрібне» Економічний марафон: 

Конкурси, вікторини, кросворди 

21.11.2019- 

31.11.2019р. 

 

Члени циклової комісії: 

Макаренко С. Х. 

Слива П. В. 

Москаленко А.О. 

3. Виховний захід на тему: «Здоровий спосіб 

життя-запорука довголіття» зустріч з лікарем – 

дерматологом Миронівської районної лікарні. 

(Актова зала) 

 

22.10.2019р. 

 

 

Колісник О.І. 

 

4 

Відкрите заняття на тему: «Управління 

конфліктами» (Аудиторія №6) 

 

23.10.19р. 

 

Макаренко Ю.М. 

 

5 

Відкритий захід: «Студентська конференція 

по захисту звітів по технологічній практиці з 

Менеджменту групи ОВ-16 » (Ауд.№29) 

 

25.10.2019р. 

 

 

Макаренко Ю.М. 

 

 

6 

Виховний захід під рубрикою «Шлях 

довжиною в  100-річчя» на тему: 

«П.Х.Гаркавий  вчений-генетик, селекціонер, – 

наш випускник (Актова зала) 

 

28.10.2019р. 

 

 

Долинюк Г.В. 

7 Бесіда на виховну тематику до всесвітнього 

дня боротьби з інсультом (Гуртожиток) 

29.10.2019р. 

 

Москаленко А.О. 

Слива П.В. 

8 Студентська конференція на тему: «Як стати 

менеджером і успішним підприємцем» (Гурткова 

робота) 

 

30.10.2019р. 

 

Макаренко С.Х. 

9 

 

 «Від педагога до бізнесмена».  Зустріч з 

підприємцем Педченком Г. М. 

29.10.2019р. Члени циклової комісії  

10 Виховний захід під рубрикою «Шлях 

довжиною в  100-річчя» на тему: «Федір 

Кириченко – український хлібодар» (Актова 

зала) 

До річниці з 

дня 

народження 

2.03.2020р 

 

Макаренко Ю.М. 

11 «Менеджер - керівник професіонал» Зустріч з 

представниками кафедри Менеджменту 

Білоцерківського НАУ  

1.11.2019р. Макаренко Ю.М., члени 

циклової комісії 

12 Підсумкове засідання циклової комісії. 1.11.2019р. Члени циклової комісії 

 

Розглянуто   та  схвалено    на    засіданні   циклової   комісії 

економічних дисциплін. Протокол №1 від 30. 08.   2019 року 

Голова ц.к. економічних  дисциплін _____ Макаренко Ю.М. 

 

 



 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

заступник директора 

з навчальної  роботи 

_______Погорєлова Г.М. 

 

План засідань циклової комісії економічних дисциплін 

на 2019-2020 н.р. 

 
№ 

п/п 

Тема доповіді Місяць 

проведення 

Доповідач  

1 1.Комплексний підхід до покращення роботи викладачів 

циклової комісії економічних дисциплін.  

2.Про поліпшення роботи кабінетів у 2019-2020 

навчальному році.  

3.Розгляд та затвердження планів роботи: циклової комісії, 

кабінетів, лаборантів, гуртків при кабінетах, робочих 

програм, білетів до поточних та державних екзаменів та 

іншої документації методичного забезпечення викладачів 

циклової комісії згідно з педагогічним навантаженням на  

2019-2020 н. р. 

 

 

 

 

Серпень-

вересень 

Макаренко Ю.М. 

 

Колісник О. І. 

 

 

Члени циклової 

комісії 

 

2. 1.Формування навчально-методичного комплексу 

дисципліни. 

2.Дотримання вимог та правил ведення журналів та іншої 

документації. 

3.Розгляд та обговорення навчально-методичних 

комплексів викладачів, закріплення тем курсових робіт та 

іншої документації циклової комісії. 

 

 

 

Вересень  

Макаренко Ю.М. 

Колісник О.І. 

 

Члени циклової 

комісії 

3. 1.Форми організації навчання у вищому навчальному 

закладі. 

2.Організація та методика написання курсових робіт 

студентами. 

3. Розгляд та обговорення екзаменаційних матеріалів 

ухвалення методичних матеріалів викладачів, планів та  ін. 

документації на 2019 – 2020 н.р. 

 

 

Жовтень  

 

Долинюк Г.В. 

Макаренко Ю.М. 

 

Члени циклової 

комісії 

 

4. 1.Методика підготовки та проведення лекційних занять.  

2.Про поліпшення професійної підготовки фахівців у вищих 

навчальних закладах.  

3.Розгляд та обговорення питань щодо підготовки 

навчально-методичних матеріалів до акредитації 

спеціальності «Автомобільний транспорт». 

 

 

Листопад 

 

Макаренко С.Х. 

Коломієць В.М.. 

 

Члени циклової 

комісії 

 

5. 1. 1. Методика підготовки та проведення практичного заняття.    

2. 2. Організація самостійної роботи студентів.   

3. 3. Розгляд та обговорення проблем організації та змісту 

практичних занять. Різне. 

 

 

Грудень  

Слива П. В. 

Колісник О.І. 

Члени циклової 

комісії 

 

6. 1. 1. Семінарське заняття, методика його підготовки та 

проведення.  

2. 2. Сучасні форми роботи з обдарованими студентами. 

    3.Обговорення   питань організації науково – дослідної 

роботи студентів.  

 

Січень  

Москаленко А. О. 

Долинюк Г.В. 

 

Члени циклової 

комісії 



Різне.  

7. 1. Дидактичні проблеми організації та змісту практики 

студентів.  

2.Професійний розвиток майбутніх фахівців. 

3.Розгляд та обговорення питань щодо підготовки 

електронних підручників та нових посібників. Різне.  

 

 

Лютий 

Колісник О.І. 

Долинюк Г. В. 

Члени циклової 

комісії 

 

8. 1.Актуальні питання впровадження інноваційних 

технологій у навчальний процес. 

2.Педагогічний експеримент у навчальному процесі. 

3.Розгляд та обговорення методичної літератури, 

методичних розробок і статей.  

 

Березень 

Макаренко Ю.М. 

 

Долинюк Г. В. 

Члени циклової 

комісії 

9.  1.Формування професійної компетентності педагога.  

2.Обговорення методики та організаційних аспектів 

проведення бінарного відкритого заняття.  

3. Проведення профорієнтаційної роботи викладачами 

циклової комісії. 

 

 

Квітень  

Колісник О.І. 

 

Коломієць В. М. 

Члени циклової 

комісії 

 

10. 1.Обговорення методики та змісту курсових робіт з 

дисциплін економічного циклу (аналіз роботи викладачів).  

2.Організація роботи з групою куратора та аналіз 

результатів роботи групи. 

 3.Розгляд завдань на підсумкову кваліфікаційну оцінку та 

екзаменаційних білетів на поточний екзамен. Різне. 

 

 

 

 

Травень  

Макаренко Ю.М. 

 

 

Долинюк Г.В. 

Члени циклової 

комісії 

 

11. 1.Особливості методики підготовки відкритих практичних 

занять.  

2.Забезпечення потреби і вдосконалення змісту роботи 

проведення лабораторно – практичних занять. 

3.Розгляд пропозицій та зауважень викладачів циклової 

комісії щодо поліпшення якості знань та об’єктивності 

оцінок в період здачі модулів, заліків  та іспитів. Розгляд 

методичного забезпечення, затвердження матеріалів. 

 

 

Червень 

Колісник О.І. 

 

Слива П.В.  

 

Члени циклової 

комісії 

 

12. 1.Рейтингова оцінка методичної роботи викладача.  

2.Про ліквідацію заборгованості з економічних дисциплін.   

3.Пропозиції членів циклової комісії по розподілу 

педагогічного навантаження на 2014-2015 навчальний рік.

  Розгляд та затвердження звітної та методичної 

документації викладачів. 

 

 

 

Липень 

Коломієць В.М. 

Члени циклової 

комісії 

 

Члени циклової 

комісії 

 

 
 

 

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії економічних дисциплін, 

Протокол №1 від 30серпня 2019 року 

Голова циклової комісії економічних  дисциплін ________ Макаренко Ю.М. 

 

 

 

 



 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

заступник директора 

з навчальної  роботи 

                                                                                                                     Погорєлова Г.М. 

 

 

 

Графік взаємовідвідування занять  

викладачами циклової комісії економічних дисциплін 

на 2019-2020 н.р. 

 

 Макаренко 

Ю.М. 

Долинюк 

Г.В. 

Колісник 

О.І. 

Коломієць 

В.М. 

Макаренко 

С.Х. 

Слива  

П.В. 
Москаленко 

А.О. 

Макаренко 

Ю.М. 

х жовтень жовтень листопад листопад, 

березень 

листопад, 

травень 

листопад, 

квітень 

Долинюк  

Г.В. 

жовтень х вересень листопад листопад, 

березень 

листопад, 

травень 

листопад, 

квітень 

Колісник  

О.І. 

жовтень вересень х жовтень листопад, 

березень 

листопад, 

травень 

листопад, 

квітень 

Коломієць  

В.М. 

грудень листопад жовтень х листопад, 

березень 

листопад, 

травень 

листопад, 

квітень 

Макаренко 

С.Х. 

вересень, 

березень 

жовтень, 

квітень 

вересень, 

травень 

х х х 

 

х 

Слива  

П.В. 

вересень, 

березень 

жовтень, 

квітень 

вересень, 

травень 

х х х 

 

х 

Москаленко 

А.О. 

вересень, 

березень 

жовтень, 

квітень 

вересень, 

травень 

х х х 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Розглянуто та схвалено на засіданні 

 циклової комісії економічних дисциплін, 

                                                                     Протокол №1 від 30серпня 2019 року 

                                                                  Голова ц. к. економічних дисциплін 

                                                                      ________________ Макаренко Ю.М. 

 

 

 

 

 

 
 


