
ВСП «Ужгородський торговельно-економічний фаховий коледж
Державного торговельно-економічного університету»

Звіт роботи циклової комісії фінансово-
облікових дисциплін за 2021-2022 н. р.

«Нове треба створювати в поті чола, 
а старе саме продовжує існувати і 

твердо тримається на милицях звички.»
О. Герцен

Голова циклової комісії: Смочко В. Ю.



Основний напрямок роботи викладачів в 2021 - 2022 н.р.: 
компетентністний підхід до теоретичної та практичної 
підготовки фахових молодших бакалаврів в умовах 
змішаного навчання.



Навчально-методична робота викладачів 
циклової комісії:

оновлення методичного 
забезпечення виконання 

курсових робіт для 
спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» з дисципліни 
«Економічний аналіз»

адаптація освітньо –професійних 
програм для спеціальностей 
«Облік і оподаткування» та 

«Фінанси, банківська справа та 
страхування» до стандартів 
фахової передвищої освіти

вдосконалення роботи 
в онлайн режимі

оновлення методичного 
забезпечення дисциплін

робота над методичним 
забезпеченням та організацією 

проведення навчальної практики 
зі спеціальності та «Інформаційних 

систем і технологій»

робота над методичним та 
організаційним забезпеченням 

виробничої (професійної) практики 
для спеціальностей «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 
«Облік і оподаткування»

оновлення матеріалів ЄКЕ для 
спеціальностей «Облік і 

оподаткування», «Фінанси, 
банківська справа та 

страхування»



Адаптація освітньо - професійної 
програми підготовки фахового 

молодшого бакалавра для 
спеціальності «Облік і 

оподаткування» до стандарту 
фахової передвищої освіти зі 

вказаної спеціальності.

Лалакулич М.Ю. - керівник робочої
групи спеціальності 071 «Облік і
оподаткування»
члени робочої групи Смочко В.Ю.,
Денчиля Г.М., Рибакова Л.П., Голубка
С.М.



Смочко В.Ю., керівник робочої групи 
по роботі над освітньо-професійною 
програмою 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування»
члени робочої групи Слабак Т.І, Носа 
С.В.

Адаптація освітньо - професійної 
програми підготовки фахового 

молодшого бакалавра для 
спеціальності «Фінанси, банківська 

справа та страхування» до стандарту 
фахової передвищої освіти зі 

вказаної спеціальності.



Важливою складовою роботи комісії є постійне підвищення 
кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності 

шляхом проходження тренінгів, вебінарів, семінарів, онлайн-
форумів та курсової перепідготовки.



Онлайн-форум «Фінансова грамотність»



На базі «Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти» відбулось 
засідання завідувачів відділень, голів циклових комісій закладів фахової передвищої 

освіти на тему «Педагогіка співробітництва  в умовах цифровізації освітнього 
процесу».



Онлайн-семінар «Використання цифрових інструментів для 
представників вищої та фахової передвищої освіти»



Проведення викладачами занять у офлайн та онлайн 
форматі (Google Meet)



Використання платформи Google Classroom для проведення 
лекційних та практичних занять



Використання інших ресурсів для опрацювання практичних 
занять (PDF, Microsoft Word, Microsoft Exсel та Viber)



Вебінар для студентів І курсу на тему «Гроші в нашому 
житті» проведений старшокурсниками

Була проведена демонстрація 
презентацій: 
«Історія виникнення гривні», 
«Найкрасивіші  банкноти світу», 
«Найдорожчі валюти світу»,
«Криптовалюта, види та 
механізм обігу», 
«Способи захисту валют від 
підробок».



Методичне забезпечення та організація виконання курсових 
робіт здобувачами освіти спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» з дисципліни «Економічний аналіз»



Захист курсових робіт здобувачами освіти спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» з дисципліни «Економічний аналіз»



Навчальна практика студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» з 01 по 07 вересня 2021 року 

«Вступ до спеціальності» 



Ознайомлення студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з 
діяльністю фінансових установ та відвідання готельних комплексів 

«Дружба» та «Закарпаття»



Відвідання Сервісного центру Головного управління Пенсійного фонду 
України в Закарпатській області студентами ІІ курсу



Зустрічі з фахівцями
Шелемон Л.М. – головний бухгалтер УТЕІ КНТЕУ та Матьовка В.Ю. –
начальник відділу адміністрування фізичних осіб та камеральних 

перевірок Головного управління ДПС у Закарпатській області



Навчальна практика зі спеціальностей 
071 «Облік і оподаткування» та 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування» під керівництвом Симочко М. І, Слабак Т. І 



Дистанційне проходження практики та виконання практичних завдань з 
дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансово кредитних-
установах» на базі програмного забезпечення «1С» та «BookKeeper».

Викладач Носа С.В. 



Виробнича (професійна) практика студентів ІІІ курсу спеціальності 
«Фінанси, банківська справа та страхування» 



Захист виробничої (професійної) практики студентів ІІІ курсу спеціальності 
«Фінанси, банківська справа та страхування» 



Єдиний кваліфікаційний екзамен спеціальності «Облік і 
оподаткування»



Єдиний кваліфікаційний екзамен спеціальності «Фінанси, 
банківська справа та страхування» 



25 січня студенти ІІ-ІІІ курсів спеціальності «Фінанси, 
банківська справа та страхування» та «Облік і оподаткування» 
відвідали з екскурсією Сервісний центр ГУ Пенсійного фонду 

України в Закарпатській області



День Здоров’я
1 курс, спеціальність «Фінанси, банківська справа та 

страхування», академнаставник Смочко В. Ю.



День Здоров’я
1 курс, спеціальність «Облік і оподаткування», 

академнаставник Рибакова Л. П.



Екскурсія в Закарпатський музей народної архітектури 
та побуту 



Голова циклової комісії: Смочко В.Ю.

Дякую за увагу!


	Звіт роботи циклової комісії фінансово-облікових дисциплін за 2021-2022 н. р.
	Основний напрямок роботи викладачів в 2021 - 2022 н.р.: �	компетентністний підхід до 	теоретичної 	та практичної 	підготовки 	фахових молодших 	бакалаврів в умовах 	змішаного навчання.
	Навчально-методична робота викладачів циклової комісії:
	Адаптація освітньо - професійної програми підготовки фахового молодшого бакалавра для спеціальності «Облік і оподаткування» до стандарту фахової передвищої освіти зі вказаної спеціальності.
	Адаптація освітньо - професійної програми підготовки фахового молодшого бакалавра для спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» до стандарту фахової передвищої освіти зі вказаної спеціальності.
	Важливою складовою роботи комісії є постійне підвищення кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності шляхом проходження тренінгів, вебінарів, семінарів, онлайн-форумів та курсової перепідготовки.
	Онлайн-форум «Фінансова грамотність»
	На базі «Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти» відбулось засідання завідувачів відділень, голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти на тему «Педагогіка співробітництва  в умовах цифровізації освітнього процесу».
	Онлайн-семінар «Використання цифрових інструментів для представників вищої та фахової передвищої освіти»
	Проведення викладачами занять у офлайн та онлайн форматі (Google Meet)
	Використання платформи Google Classroom для проведення лекційних та практичних занять
	Використання інших ресурсів для опрацювання практичних занять (PDF, Microsoft Word, Microsoft Exсel та Viber)
	Вебінар для студентів І курсу  на тему «Гроші в нашому житті» проведений старшокурсниками
	Методичне забезпечення та організація виконання курсових робіт здобувачами освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з дисципліни «Економічний аналіз»
	Захист курсових робіт здобувачами освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з дисципліни «Економічний аналіз»
	Навчальна практика студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з 01 по 07 вересня 2021 року �«Вступ до спеціальності» 
	Ознайомлення студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з діяльністю фінансових установ та відвідання готельних комплексів «Дружба» та «Закарпаття»
	Відвідання Сервісного центру Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області студентами ІІ курсу
	Зустрічі з фахівцями�Шелемон Л.М. – головний бухгалтер УТЕІ КНТЕУ та Матьовка В.Ю. – начальник відділу адміністрування фізичних осіб та камеральних перевірок Головного управління ДПС у Закарпатській області
	Навчальна практика зі спеціальностей �071 «Облік і оподаткування» та 072 Фінанси, банківська справа та страхування» під керівництвом Симочко М. І, Слабак Т. І 
	Дистанційне проходження практики та виконання практичних завдань з дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансово кредитних-установах» на базі програмного забезпечення «1С» та «BookKeeper».�Викладач Носа С.В. 
	Виробнича (професійна) практика студентів ІІІ курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» 
	Захист виробничої (професійної) практики студентів ІІІ курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» 
	Єдиний кваліфікаційний екзамен спеціальності «Облік і оподаткування»
	Єдиний кваліфікаційний екзамен спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» 
	25 січня студенти ІІ-ІІІ курсів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Облік і оподаткування» відвідали з екскурсією Сервісний центр ГУ Пенсійного фонду України в Закарпатській області
	День Здоров’я�1 курс, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», академнаставник Смочко В. Ю.
	День Здоров’я�1 курс, спеціальність «Облік і оподаткування», академнаставник Рибакова Л. П.
		Екскурсія в Закарпатський музей народної архітектури та побуту 
	Дякую за увагу!

