
 

Протокол №2 

засідання циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін 

від 24 вересня 2019 року 

 

Голова Поліх Н.В. 

Присутні: викладачі циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін: 

Курівчак Н.М., Поліх Н.В., Царик С.Б., Атаманюк І.А., Швець Л.Є., Маркевич 

В.Д., Демчук Н.М., Якимець О.І. 

 

Порядок денний 

1. Обговорити організацію роботи науково-пошукових груп під керівництвом 

Курівчак Н.М., Поліх Н.В., Демчук Н.М., Царик С.Б., Атаманюк І.А. 

2. Заслухати доповідь викладача Демчук Н.М. на тему: «Використання 

мультимедійних технологій у підвищенні ефективності лекційного процесу 

викладання дисципліни «Товарознавство»  

3. Обговорити організацію дозвілля студентів викладачами комісії 

4. Розгляд та затвердження графіків проведення консультацій з виконання 

курсових робіт 

 

 

Всі члени циклової комісії погодились з порядком денним. 

 

1. Обговорити організацію роботи науково-пошукових груп під керівництвом 

Курівчак Н.М., Поліх Н.В., Демчук Н.М, Царик С.Б.,  Атаманюк І.А. 

 

Слухали:  
Голову циклової комісії Поліх Н.В., яка запропонувала подати на розгляд та 

затвердження плани роботи науково-пошукових груп 

 

Виступили: 
Голова циклової комісії Поліх Н.В., яка подала на затвердження план роботи 

науково-пошукової  групи ,,Фінанси. Гроші. Кредит” з темою дослідження 

,,Роль податків у формуванні державного бюджету” ; 

Демчук Н.М., яка подала на затвердження план роботи науково-пошукової  

групи ,,Статистик” з темою дослідження ,,Зовнішньоекономічна діяльність у 

Львівській обл.”;   

Курівчак Н.М., яка подала на затвердження план роботи науково-пошукової  

групи з темою дослідження ,,Бюджетна політика держави і роль державного 

бюджету  в її реалізації”; 

Атаманюк І.А., яка подала на затвердження план роботи науково-пошукової  

групи ,,Економіст” з темою дослідження ,,Умови преміювання працівників 

шахт ДП ,,Львіввугілля” 



 

Ухвалили:  

затвердити плани роботи  науково-пошукових  груп під керівництвом 

викладачів комісії на 2019-2020 н.р. 

 

2. Заслухати доповідь викладача Демчук Н.М. на тему: «Використання 

мультимедійних технологій у підвищенні ефективності лекційного процесу 

викладання дисципліни «Товарознавство»  

 

Слухали: 
Голову циклової комісії Поліх Н.В., яка запропонувала прослухати 

підготовлену викладачем Демчук Н.М. доповідь на тему: «Використання 

мультимедійних технологій у підвищенні ефективності лекційного процесу 

викладання дисципліни «Товарознавство»  

 

Виступили: 
Викладач Демчук Н.М. з доповіддю на тему: «Використання мультимедійних 

технологій у підвищенні ефективності лекційного процесу викладання 

дисципліни «Товарознавство»  

 

Ухвалили:  

врахувати те, що використання мультимедійних технологій на лекційних 

заняттях підвищує ефективність навчального процесу 

 

3. Обговорити організацію дозвілля студентів викладачами комісії 

 

Слухали: 
Голову циклової комісії Поліх Н.В., яка запропонувала членам циклової комісії 

організувати поїздку для студентів в м.Ворохта, м.Яремче 

 

Виступили: 
Викладач Курівчак Н.М., яка запропонувала організувати поїздку в м.Ворохта, 

м.Яремче з 04.10.19-06.10.19 р. 

 

Ухвалили:  

організувати поїздку для студентів в м.Ворохта, м.Яремче з 04.10.19-06.10.19 р. 

 

4. Розгляд та затвердження графіків проведення консультацій з виконання 

курсових робіт 

 

Слухали: 
Голову циклової комісії Поліх Н.В., яка запропонувала представити на 

затвердження складені викладачами графіки проведення консультацій з 

виконання курсових робіт 



 

Виступили: 
Маркевич В.Д., Атаманюк І.А., які представили на затвердження викладачами 

графіки проведення консультацій з виконання курсової роботи з предмету 

«Економіка, організація і планування виробництва» для студентів спеціальності 

ПРК. 

 

Ухвалили:  

затвердити графіки проведення консультацій з виконання курсової роботи з 

предмету «Економіка, організація і планування виробництва» для студентів 

спеціальності ПРК. 

 

 

Голова                           Н.В.Поліх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


