
 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ БУХГАЛТЕРСЬКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Циклова комісія бухгалтерсько-економічних дисциплін є структурним підрозділом 

Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу. 

Метою діяльності циклової комісії є всебічне покращення якості навчального 

процесу шляхом широкого залучення студентів до науково-дослідної роботи, 

запровадження сучасних методів навчання, використання комп’ютерних та Інтернет-

технологій, формування практичних навичок, виховання відповідних моральних рис, 

сприяння всебічному розвитку особи майбутнього фахівця. 

Основне завдання циклової комісії – якісна підготовка та організація освітнього 

процесу із врахуванням сучасних досягнень науки і практики в галузі знань 07 

«Управління та адміністрування», що дасть можливість майбутнім фахівцям зайняти 

належне місце в соціумі та успішно працювати за фахом у розбудові суспільства, яке 

базується на глобальній економіці знань. 

В складі циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін 8 викладачів, які 

здійснюють підготовку фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійними 

програмами «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальність  072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування»; «Маркетинг», «Транспортний маркетинг та 

логістика» спеціальність  075 «Маркетинг»; «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»,  «Економіка та організація готельно-ресторанного бізнесу і туризму», 

«Товарознавство та експертиза в митній справі» спеціальність  076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність». 

Високий професіоналізм викладацького складу поєднується із особистими 

якостями, які відповідають сучасним вимогам вищої школи, відповідальністю, високим 

рівнем культури, комунікабельністю, цілеспрямованістю, креативністю. Більшість 

викладачів комісії мають практичний досвід роботи за спеціальністю, а також власний 

досвід підприємницької діяльності. Склад циклової комісії та особистісні характеристики 

викладачів дають можливість вирішувати на належному рівні актуальні завдання 

розвитку комісії за усіма напрямками діяльності: навчально-методична, науково-

дослідна, виховна, профорієнтаційна, громадська. 

 



 

Навчально-методична діяльність циклової комісії бухгалтерсько-економічних 

дисциплін спрямована на методичне забезпечення й удосконалення існуючих форм і 

видів занять зі студентами. 

 Викладачі використовують новітні навчальні технології для проведення лекцій, 

семінарських та практичних занять з максимальною орієнтацією на розвиток критичного 

мислення студентів та активізацію їх самостійної роботи.  

Широко використовуються активні форми та методи активізації навчального 

процесу з метою підвищення зацікавленості студентів в отриманні професійних знань та 

умінь, а також розвитку навичок наукового мислення. Зокрема, в навчальний процес 

було впроваджено лекції-презентації з використанням мультимедійних проєкторів та 

ноутбуків; кейс-стаді; роботу в парах; групові дискусії; тренінги; інтерактивні ігри; 

відео-лекції. 

Викладачі циклової комісії забезпечують викладання наступних навчальних 

дисциплін: 

- Фінанси                                                              

- Гроші та кредит                                                 

- Страхування                                                       

- Банківська система                                            

- Податкова система                                            

- Бюджетна система  

- Казначейська справа                                            

- Фінанси підприємств      

- Фінансовий ринок 

- Міжнародні фінанси        

- Митна справа 

- Облік і аудит 

- Фінансовий аналіз 

- Економіка підприємства 

- Статистика                        

- Ціноутворення                                         

- Маркетинг 

- Організація торгівлі 

- Менеджмент 

- Товарознавство 

- Підприємництво 

- Інтернет-торгівля 

- Планування діяльності підприємств 

- Організація готельно-ресторанного  

бізнесу та туризму 

- Експертиза та митне оформлення товарів 

- Біржова діяльність 

- Маркетингова товарна політика 

- Логістика 

- ін. 

Для всіх дисциплін  викладачами комісії розроблено навчально-методичні 

комплекси, які щорічно коригуються та оновлюються. В останні роки активно 

проводилась робота по забезпеченню навчально-методичними матеріалами дисциплін 

бухгалтерсько-економічного циклу для дистанційного навчання. 



 

Головним завданням навчально-методичної роботи циклової комісії бухгалтерсько-

економічних дисциплін є подальше всебічне покращення якості навчального процесу 

шляхом широкого залучення студентів до науково-дослідної роботи, запровадження 

сучасних методів навчання, використання комп’ютерних та Інтернет-технологій, 

формування практичних навичок, виховання відповідних моральних рис, сприяння 

всебічному розвитку особи майбутнього фахівця. 

Науково-дослідна діяльність є невід’ємною складовою освітньої діяльності 

циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін. 

В комісії працюють науково-пошукові групи студентів під керівництвом 

викладачів Поліх Н.В. – НПГ  «Фінанси. Гроші. Кредит», Курівчак Н.М. – НПГ 

«Бюджетник», Демчук Н.М. - НПГ «Статистик», Атаманюк І.А. – НПГ «Економіст». 

На засіданнях науково-пошукових груп проводяться круглі столи для 

інтерактивного обговорення проблемних питань, що є напрямками наукових інтересів 

членів групи, проводяться зустрічі із залученям фахівців-практиків.  

Викладачі комісії залучають студентів до участі в конференціях та інших наукових 

заходах, де студенти мають можливість висловлювати та відстоювати власну точку зору, 

знаходити шляхи вирішення проблемних питань,  розвивати власні інтелектуально-

творчі здібності, щоб використати їх в майбутньому в професійній діяльності. 

Виховна робота в комісії реалізується шляхом індивідуальної роботи викладачів зі 

студентами та організації різноманітних культурно-масових заходів. 

Викладачі комісії беруть  активну участь у проведенні виховних заходів, зокрема: 

1. Студенти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» у рамках виховної 

роботи циклової комісії беруть активну участь в організації та проведенні заходів, а саме:  

участь в організації посвяти у студенти першокурсників;  участь в організації і 

проведенні святкових заходів до Дня працівника освіти; участь в організації святкування 

Дня студента;  участь в тематичних вечорах, де студенти яскраво проявляють свої 

таланти та вміння; участь студентів в благодійних акціях, волонтерській діяльності; 

участь в декаді циклової комісії. 

2. Викладацький склад комісії у рамках виховної роботи долучає студентів до 

проведення студентських наукових конференцій, наукових семінарів.  



 

3. Викладачі циклової комісії здійснюють прищеплювання студентам рис фахівця-

інтелігента.  

4. Здійснюється організація та проведення заходів з трудового, естетичного 

виховання студентів. Реалізація їх через навчальний процес, виконання рефератів, 

курсових робіт. 

Проводяться бесіди «За круглим столом» з участю провідних викладачів та активу 

академічних груп, проведення зустрічей з цікавими людьми (підприємцями, банкірами, 

менеджерами, економістами, управлінцями);  

8. У рамках виховної роботи викладачами комісії здійснюється виховна та 

роз’яснювальна роботи під час лекційно-практичних занять. 

9. Викладачі комісії є керівниками академічних груп. За їх активної участі 

організовується культурно-виховна та патріотична робота серед студентів. Студенти 

разом зі своїми керівниками відвідують театри, музеї, виставки; для них організовуються 

екскурсії історичними та цікавими пам'ятками України.   

Одним з основних напрямків виховної роботи комісії безумовно є 

профорієнтаційна, а саме заходи, які б стимулювали пошук молодою людиною, 

школярем, майбутньої професії, яка буде сприяти найефективнішим засобом розвитку 

рівня людини, як фахівця, людини, що проявляє соціально-економічну ініціативу, 

вчиться отримувати інтелектуальну та трудову незалежності. 

Головною метою профорієнтаційної роботи є сприяння усіма доступними 

методами посиленню конкурентоспроможності галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування»  завдяки навчанню за освітньо-кваліфікаційним рівнем «фаховий 

молодший бакалавр». Крім того, важливими завданнями профорієнтації є інформування 

про особливості та переваги професії, про нові професійні можливості у кар’єрному 

зростанні. 

Основними напрямками профорієнтаційної роботи циклової комісії бухгалтерсько-

економічних дисциплін є: 

o організація заходів, які популяризують спеціальності «Фінанси, банківська справа 

та страхування»,  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Маркетинг» та 

сприяють конкурентоспроможності її випускників на ринку праці; 



 

o інформування старшокласників про спеціальності, які пропонує комісія 

бухгалтерсько-економічних дисциплін, запрошення учнів шкіл міста на заходи, які 

проходять в коледжі; 

o розповсюдження інформації про заплановані заходи в засобах масової інформації, 

розміщення інформації профорієнтаційного змісту на сторінці сайту ЧГЕФК, розміщення 

інформації у соціальних мережах, залучення студентів до профорієнтаційної роботи 

(виступи студентів у школах, у яких вони навчалися); 

o презентація циклової комісії та її досягнень у засобах масової інформації 

(публікації у пресі, сюжети та інтерв’ю на ТБ, інформація на фахових сайтах). 

Викладачі комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін постійно вдосконалюють 

свій професійний рівень; використовують диференційований та індивідуальний підхід до 

студентів; добре володіють сучасними освітніми технологіями, методичними 

прийомами, педагогічними засобами, різними формами позааудиторної роботи і якісно їх 

застосовують. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Маркевич Віра Дмитрівна 

Посада: голова циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін, викладач 

бухгалтерсько-економічних дисциплін 

Освіта:  Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий інститут 

ім.Артема 

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії» 

Дисципліни, які викладає: «Економіка підприємства» «Статистика», «Технології» 

Стаж роботи: у коледжі працює з 2004 року. 

Методична проблема, над якою працює викладач:  

«Використання сучасних освітніх технологій в організації пізнавальної діяльності 

студентів при викладанні економічних дисциплін». 

 

Сидорук Мар’яна Іванівна 

Посада: зав. денним відділенням, викладач бухгалтерсько-економічних дисциплін 

Освіта:  Львівський національний університет ім.І.Франка, Рівненський національний 

університет водного господарства та природокористування 

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст»  

Дисципліни, які викладає:  «Економіка підприємства», «Економіка програмного 

забезпечення», «Інтернет торгівля» 

Стаж роботи: у коледжі працює з 2016 року. 

Методична проблема, над якою працює викладач:  

«Формування  професійних компетенцій студентів при вивченні спеціальних 

дисциплін; виховання професійних якостей майбутніх фахівців  та розвиток їх творчого 

потенціалу». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поліх Наталія Володимирівна 

Посада: викладач бухгалтерсько-економічних дисциплін 

Освіта:  Львівський державний фінансово-економічний інститут 

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст І категорії» 

Дисципліни, які викладає: «Фінанси», «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств», 

«Банківська система», «Податкова система» 

Стаж роботи: у коледжі працює з 2002 року. 

Методична проблема, над якою працює викладач:  

«Розвиток творчих здібностей студентів з метою набуття ними фахових 

(професійних) та особистісних компетенцій, а також досвіду одержання знань та 

умінь через дослідження актуальних проблем фінансової сфери». 

 

Якимець Оксана Ігорівна 

Посада: викладач бухгалтерсько-економічних дисциплін 

Освіта:  Львівська комерційна академія 

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст І категорії» 

Дисципліни, які викладає: «Облік і аудит», «Фінансовий облік», «Фінансовий аналіз», 

«Бухгалтерський облік» 

Стаж роботи: у коледжі працює з 2005 року. 

Методична проблема, над якою працює викладач:  

«Використання активних методів навчання на заняттях з бухгалтерсько-

економічних дисциплін». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Курівчак Наталія Михайлівна 

Посада: викладач бухгалтерсько-економічних дисциплін 

Освіта:  Львівський державний фінансово-економічний інститут 

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії» 

Дисципліни, які викладає: «Казначейська справа»,  «Економіка підприємства», 

«Бюджетна система», «Митна справа» 

Стаж роботи: у коледжі працює з 2004 року. 

Методична проблема, над якою працює викладач:  

«Удосконалення дистанційного навчання у вищій освіті в умовах пандемічних 

обмежень». 

 

Демчук Наталія Миколаївна 

Посада: викладач бухгалтерсько-економічних дисциплін 

Освіта:  Львівська комерційна академія 

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст І категорії» 

Дисципліни, які викладає: «Статистика», «Економічний аналіз», «Товарознавство», 

«Підприємництво» 

Стаж роботи: у коледжі працює з 2001 року. 

Методична проблема, над якою працює викладач:  

«Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів через впровадження 

новітніх технологій навчання». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Атаманюк Ірина Анатоліївна 

Посада: викладач бухгалтерсько-економічних дисциплін 

Освіта Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий інститут 

ім.Артема 

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст І категорії» 

Дисципліни, які викладає: «Економіка, організація та планування виробництва» , 

«Основи технічного нормування», «Економіка праці» 

Стаж роботи: у коледжі працює з 2003 року. 

Методична проблема, над якою працює викладач:  

«Розвиток мислення студентів, впровадження проектних технологій при 

викладанні економічних дисциплін». 

 

Швець Людмила Євгенівна 

Посада: викладач бухгалтерсько-економічних дисциплін 

Освіта:  Тернопільський національний економічний університет (колишній ТАНГ) 

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії» 

Дисципліни, які викладає: «Маркетинг», «Менеджмент», «Страхування» 

Педагогічний стаж : 23,5 роки 

Методична проблема, над якою працює викладач:  

«Формування професійних компетенцій студентів та впровадження інноваційних 

технологій навчання у процесі вивчення спецпредметів». 

 

 

 

 

 

 

 


