
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ З ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ТУРИЗМУ 

Головним завданням циклової комісії є забезпечення професійної та 
практичної підготовки фахівців зі спеціальностей 051. «Економіка», галузі 
знань 05. «Соціальні та поведінкові науки»; 076.«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність», галузі знань 07. «Управління та адміністрування» та 
242.»Туризм», галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за рівнем вищої освіти 
молодший спеціаліст.  

Стратегічною метою навчально-методичної діяльності циклової комісії є 
формування нової освіченої та висококультурної генерації кваліфікованих 
фахівців з економіки, підприємництва та туризму.  

Підготовка висококваліфікованих фахівців з економіки, підприємництва та 
туризму є невід’ємною складовою загального освітнього навчального процесу. 
Велике значення при підготовці фахівців з економіки, підприємництва та 
туризму має поєднання теорії та практики.  

Активне поєднання теоретичних знань з практичними навичками сприяє 
покращенню якості підготовки фахівців, формуванню конкурентоспроможного 
спеціаліста, здатного ефективно працювати за фахом, оберігати і примножувати 
цінності національної культури та громадянського суспільства завдяки реалізації 
знань, отриманих при компетентнісно - орієнтованому навчанні і вихованні. 

Основні напрями роботи циклової комісії:  
1. Підготовка за новітніми технологіями кваліфікованих фахівців з 

економіки, підприємництва та туризму, що відповідають сучасним вимогам і 
потребам;  

2. Надання теоретичних знань та практичних навичок для відкриття та 
ефективного ведення власної справи, організації торговельної та біржової 
діяльності;  

3. Нові напрями мовної підготовки фахівців з економіки, підприємництва 
та туризму.  

Головним напрямом навчально-методичної діяльності викладачів є 
забезпечення сприятливих можливостей для професійного та творчого розвитку 
фахівців з економіки, підприємництва та туризму.  

Викладачі циклової комісії активно співпрацюють з кафедрою економіки, 
підприємництва та менеджменту КиМУ, кафедрою міжнародного туризму,  
впроваджують інноваційні форми і методи навчання: проведення дискусій, 
колоквіумів, конференцій, круглих столів. Регулярно публікують статті у 
фахових виданнях, беруть участь у наукових конференціях міжнародного й 
загальнонаціонального рівнів. 

 Діяльність педагогічного колективу циклової комісії зосереджена на: 
ефективному використанні навчальної та виробничої баз, спеціальної 
інфраструктури; підвищенні ефективності навчально-виховного процесу на 
основі використання сучасних навчальних технологій навчання; науково-
методичному обґрунтуванні та вдосконаленні методики навчання; проведенні 
науково-дослідних робіт, апробації та використанні їх результатів; підготовці 



наукових, навчально-методичних та інших видань, які, безумовно, допоможуть 
студентам в оволодінні знаннями в економіці, підприємництві, туризмі; 
проведенні цікавих і змістовних круглих столів, семінарів, ділових ігор, 
диспутів.  

Для забезпечення якості навчального процесу створені спеціалізовані 
кабінети і лабораторії: навчальні лабораторії; мультимедійні кабінети; навчальні 
лабораторії інформаційних систем. 

Циклова комісія забезпечує викладання таких дисциплін, як: політична 
економія, економіка підприємства, фінанси підприємства, бухгалтерський облік, 
статистика, планування та організація діяльності підприємства, фінансовий 
облік, економіка і нормування праці, управління витратами, податкова система, 
економічний аналіз, маркетинг, менеджмент, фінанси, національна економіка, 
ціноутворення, інвестування, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, 
статистика підприємства, економічне обґрунтування управлінських рішень, 
фінансове планування; виробнича практика, технологія і організація туристичної 
діяльності, туристичне країнознавство, організація транспортного 
обслуговування, організація екскурсійного обслуговування, географія туризму 
України, інформаційні системи і технології в туризмі, правове регулювання в 
туристичній діяльності, професійний етикет, ціноутворення в туризмі, 
організація обслуговування туристів в готелях, організація харчування туристів, 
історія туризму, основи музейної справи, безпека туризму, виробнича практика. 
Студенти вивчають ряд дисциплін з питань організації та управління бізнесом, 
торговельної та біржової діяльності, менеджменту туризму. 

 Окрім фахової підготовки, циклова комісія забезпечує практичну 
підготовку студентів Коледжу. Практична підготовка спрямована на 
забезпечення формування вмінь самостійно виконувати здебільшого стереотипні 
завдання, систематизувати, нагромаджувати первинну інформацію як для 
виконання закріплених за ним посадових обов'язків, так і для потреб 
структурного підрозділу, де фахівець працює.  

Базовими закладами для проведення практики студентів є провідні 
підприємства м. Києва, що сприяє підвищенню професійного рівня підготовки 
фахівців з економіки, підприємництва та туризму.  

З метою обміну досвідом викладачами циклової комісії регулярно 
проводяться відкриті заняття, де вони проявляють високий професійний рівень 
із використанням новітніх технологій і методів викладання.  

Для формування творчої активності майбутнього спеціаліста, розвитку 
його професійно пізнавальних інтересів, здібностей, уміння працювати в 
колективі має велике значення використання різних форм і методів навчання та 
виховання. Головним завдання при підготовці спеціалістів є виховання в них 
високої відповідальності, організованості, творчого ставлення до праці.  

Викладачі проводять роботу у гуртках, де керівники намагаються 
заохотити студентів займатися пошуковою діяльністю.  



Планом роботи циклової комісії передбачена атестація викладачів, 
метою якої є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня 
професійної компетентності педагогічних працівників, зростання їх професійної 
майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, 
забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. 


