
 

Протокол №3 

засідання циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін 

від 29 жовтня 2019 року 

 

Голова Поліх Н.В. 

Присутні: викладачі циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін 
 

 

Порядок денний 

1.Розгляд та затвердження оновленого методичного забезпечення з дисциплін 

циклу  

2. Про затвердження баз виробничої практики для студентів та затвердження 
графіків проведення консультацій з навчальної практики на виробництві  

3. Заслухати доповідь викладача Якимець О.І. на тему: ,,Місце ділових ігор 

серед активних методів навчання”  

 
Всі члени циклової комісії погодились з порядком денним. 

 

 

1. Розгляд та затвердження оновленого методичного забезпечення з дисциплін 

циклу  

  

Слухали: 
Голову циклової комісії, яка запропонувала викладачам представити на розгляд  
оновлене методичне забезпечення з навчальних дисциплін 

 

Виступили: 
Викладач Маркевич В.Д., яка подала на розгляд та затвердження методичні 

рекомендації до самостійного вивчення дисципліни ,,Біржова діяльність”; 
методичні рекомендації і фондові лекції до самостійного вивчення, розробки 

семінарських занять з дисциплін ,,Рекламна діяльність”, ,,Маркетингові 

дослідження”; 
Якимець О.І., яка подала на розгляд та затвердження завдання та методичні 

рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни ,,Облік і 

аудит” 

Поліх Н.В., яка подала на розгляд та затвердження навчально-методичний 
комплекс з дисципліни ,,Банківська  система”  

Демчук Н.М., яка подала на розгляд та затвердження навчально-методичні 

комплекси з дисциплін ,,Фінансовий аналіз”,  ,,Комерційна діяльність” 
Царик С.Б., яка подала на затвердження методичну розробку відкритого заняття 

з предмету ,,Менеджмент” на тему: ,,Лідерство. Форми влади та впливу”  

 



 

Ухвалили:  

затвердити  представлені  на розгляд методичні розробки викладачів комісії 

 
2. Про затвердження баз виробничої практики для студентів та затвердження 

графіків проведення консультацій з навчальної практики на виробництві 

 

Слухали: 
Голову циклової комісії Поліх Н.В., яка запропонувала представити складені 
викладачами графіки проведення консультацій на затвердження 

 

Виступили: 

Поліх Н.В., Демчук Н.М., Курівчак Н.М., які представили графіки проведення 

консультацій на затвердження 

 
Ухвалили:  

затвердити графіки проведення консультацій та захисту звітів з навчальної 

практики на виробництві 

 
3. Заслухати доповідь викладача Якимець О.І. на тему: ,,Місце ділових ігор 

серед активних методів навчання”  

 

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

підготовлену викладачем Якимець О.І. доповідь на тему: ,,Місце ділових ігор 
серед активних методів навчання”  

 

Виступили: 
Викладач Якимець О.І. з доповіддю на тему: ,,Місце ділових ігор серед 

активних методів навчання”  
 

Ухвалили:  

врахувати те, що серед шляхів підвищення ефективності навчання вчені 

виділяють упровадження гри в навчальний процес. Тому важливою є розробка 
рольових і ділових ігор, використання цих ігор у процесі підготовки майбутніх 

фахівців до професійної діяльності, зокрема майбутніх фахівців з фінансів, 

банківської справи та страхування. 
 

 

 
 

Голова        Н.В.Поліх 


