
ЗВІТ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ ЗА І СЕМЕСТР 

2020-2021 Н.Р. 

Голова комісії: 

Угріна Ю.В. 



Склад циклової комісії бухгалтерського обліку: 

Голова  -  Ю.В. Угріна  викладач бухгалтерського обліку  

Секретар -Т.В. Рязанова  викладач бухгалтерського обліку 

      Члени комісії: 
1. Лещенко С.В.          - майстер в/н   

2. Грунтковська Ю.В. - майстер в/н  

3. Джеболда Є. В.       - майстер в/н   

4. Гордуз Ю.В.          - майстер в/н   

5. Колінько Ю.С.         - майстер в/н   

6. Мироненко О.В.      - майстер в/н   



Проблема, над якою працювала  ЦК 

бухгалтерського обліку:  

 
«Формування позитивної мотивації здобувачів освіти 

до навчання через підвищення професійної 

майстерності педагогів в контексті сучасних освітніх 

технологій та підвищення якості освітнього процесу в 

ЗПТО» 



Тиждень циклової комісії бухгалтерського обліку 

було проведено згідно плану 23.11.2020-27.11.2020 



23.11.2020 Понеділок  

Конкурс стіннівок «Моя майбутня професія 

бухгалтер» 



К20-33/9, К20-12/МС  

Вистава «Казка з фінансовим змістом.  

Профорієнтація» 23.11.2020 
 



К20-12/МС    Презентація на тему «Моя майбутня 

професія - бухгалтер» 



Вистава «Казка з фінансовим змістом. Простоквашино» 

К20-36/11  24.11.2020 

 



Презентація на тему «Моя майбутня професія - 

бухгалтер»  

К20-36/11   24.11.2020 



Вистава «Казка з фінансовим змістом. Колобок» 

К18-21/9 25.11.2020 

 



Вистава «Казка з фінансовим змістом» 

К20-32/9        20.11.2020 
 



Вистава «Казка з фінансовим змістом» 

К19-40/9  27.11.2020 
 



Відкритий бінарний урок на тему: «Автоматизація 

бухгалтерського обліку виробничих запасів. Купівля 

запасів та складські операції» викладач Угріна Ю.В., 

майстер в/н Грунтовська Ю.В. 24.11.2020 



Відкритий бінарний урок на тему: «Інвентарізація» 

Викладач Рязанова Т.В., майстер в/н Голуб Т.І.  

26.11.2020 

 



Доповідь на ІМН адаптація  

група К20-32/9  класний керівник Угріна Ю.В. 
 



Атестація викладачів 

      У 2020-2021 році атестується викладач 

бухгалтерського обліку  - Угріна Ю.В. 

та майстер в/н - Грунтковська Ю.В. 



Підвищення фахового рівня педагогів 





Дистанційне навчання 





Державна Кваліфікаційна Атестація в  

групі К19-39/11  21.01.2021 р. 

за професією : 

- 4121 Обліковець з реєстрації              

бухгалтерських даних  

 -     4211 Контролер касир 2 розряду  

 

  



Державна кваліфікаційна атестація 

проводились в онлайн режимі  в программі 

для организации видеоконференций 

ZOOM  









 упровадження в освітній процес інноваційних 

методик і технологій; 

 проведення державного іспиту в групі 

молодших спеціалістів К19-17/МС 

 атестація викладачів ЦК; 

 профорієнтаційна робота.    



Дякую за увагу 


