
ВСП «Ужгородський торговельно-економічний фаховий 
коледж 

Державного торговельно-економічного університету»

З В І Т

роботи  циклової комісії  товарознавчо-

комерційних  дисциплін 

за 2021 – 2022 навчальний рік



Проблемне  питання

роботи викладачів та 

майстрів виробничого 

навчання протягом 

навчального року: 

«Компетентнісний підхід 

до теоретичної та 

практичної підготовки 

фахових молодших 

бакалаврів в умовах 

змішаного навчання»



Відповідно  до  плану  роботи  циклової  комісії викладачами 

циклу були: 

1) розроблені та оновлені програми навчальних дисциплін та 

робочі  програми; 

2) складені плани роботи навчальних кабінетів;

3) оновлені екзаменаційні білети з фахових дисциплін;  

4) вдосконалена програма та складені екзаменаційні білети для 

проведення Єдиного кваліфікаційного екзамену здобувачів 

освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший 

спеціаліст спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність".



Викладачі  та майстри  
виробничого навчання 
працювали над:
- складанням електронних 
навчально-методичних 
комплексів  з фахових 
дисциплін;
- покращенням якості 
викладання фахових 
дисциплін з використанням 
програм Google Classroom, 
Google Meet в умовах 
змішаного навчання;
- розробленням тестових 
завдань.



 Під час проведення 
занять з технології 
(Вступ до спеціальності) 
викладачами проведено 
екскурсію  в торговельне 
підприємство             
ТОВ «Епіцентр-К» на базі 
якого студенти 
проходять навчальну 
практику.



 Директор виробничого підприємства ПрАТ «Ужгородська швейна 

фабрика», ТМ «ПАРАДА» Мирослава КАЛАМУНЯК ознайомила 

студентів із веденням підприємницької діяльності в сучасних умовах 

господарювання та напрямками зовнішньоекономічної діяльності.



 Робоча група в складі викладачів циклової комісії привела у відповідність 
діючі освітньо-професійні програми затвердженим галузевим стандартам 
підготовки фахового молодшого бакалавра спеціальності                           
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність »



 Відвідані заняття у Ганни ДАНКО та Світлани КИЧЕРИ 
засвідчують   компетентність  та  фахову майстерність 
викладачів



офлайн в  ТЦ  «Дастор»         та         онлайн на освітній платформі Google Meet

Практика студентів спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»



 Заняття з 
дисципліни 
«Основи 
маркетинг» 
проводить 
викладач 
Тамара 
ПАРТИКА  у  
групі 

ІІ ПТБД «Б»



 Викладач Марія КУЧЕР проводить семінарське заняття 

з дисципліни «Обладнання підприємств торгівлі» в 

групі ІІ ПТБД  «А»



 Студенти ІІІ ПТБД «А» 
презентують семінарське 

заняття  з дисципліни «Основи 
менеджменту» 



 Студенти спеціальності «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» поєднували 
волонтерську роботу та навчання. Надавали 
допомогу переселенцям, здійснювали 
транспортні перевезення гуманітарної 
допомоги у міста де проходять військові дії.



 Викладачі циклової 
комісії та майстри 

виробничого 
навчання  21.02.22 р. 

підвищили 
кваліфікацію під час 
семінару-тренінгу « 

Організація 
освітнього процесу в 

контексті 
трансформації 

освітньої галузі»



 Викладачі фахових 
дисциплін Наталія 
ТІМОФЕЄВА  та 
Ганна ЧУМА 
прийняли участь У 
IV Всеукраїнській 
науково-практичній 
конференції 
«Сучасні підходи у 
формуванні 
професійних 
компетентностей
фахових молодших 
бакалаврів»



 З 20.06 по 23.06.2022 р. студенти ІІІ курсів денної форми навчання 
спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» складали 
Єдиний кваліфікаційний екзамен за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодший спеціаліст.



 Протягом 2021-2022 н/р проведено 5 засідань циклової комісії. Складено 5 протоколів.
Відвідано протягом навчального року заняття у викладачів: Ганни ДАНКО, Тамари  
ПАРТИКИ, Світлани КИЧЕРИ, Інги ДВОРОВЧИК, Марини ШТЕФАНЯК).

 Пропозиції:

- викладачам циклу та майстрам виробничого навчання підвищувати свою професійну 
майстерність, опановувати сучасні інноваційні методи традиційного та інтерактивного 
навчання, вдосконалювати знання та практичні навики щодо використання цифрових 
технологій

- з метою покращення якості викладання та обміну досвідом взаємовідвідувати заняття у 
межах викладачів циклу;

- оновлювати навчальний матеріал у відповідності до змін нормативних документів, що 
регулюють підприємницьку, торговельну та біржову діяльність;

- удосконалювати навчально-методичні комплекси в електронному варіанті  з фахових 
дисциплін для можливого проведення занять в умовах змішаного навчання;

- придбати програму для проведення практичних занять з дисципліни «Інформаційні 
технології в митній справі»;

- придбати нові моделі ЕККА  для належного проведення практичних занять з 
дисципліни «Обладнання підприємств торгівлі».

Голова циклової комісії  Кучер М.Б.
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