
 

Протокол №6 

засідання циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін 

від 28 січня 2020 року 

 

Голова Поліх Н.В. 

Присутні: викладачі циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін 

 

 

Порядок денний 

1. Обговорення плану роботи комісії на ІІ семестр 2019-2020 навчального року. 

2. Розгляд і затвердження тематики та методичних рекомендацій до виконання 

курсових робіт 

3. Заслухати доповідь викладача Маркевич В.Д. на тему «Психологічно-

дидактичні прийоми активізвції навчальної роботи на заняттях з економічних 

дисциплін» 

 

Всі члени циклової комісії погодились з порядком денним. 

 

1. Обговорення плану роботи комісії на ІІ семестр 2019-2020 навчального року. 

 

Слухали: 

Інформацію голови циклової комісії Поліх Н.В., яка ознайомила з планом 

роботи комісії на ІІ семестр 2019-2020 навчального року. В плані визначені 

пріоритетні напрямки діяльності викладачів комісії бухгалтерсько-економічних 

дисциплін на ІІ семестр 2019-2020 навчального року: 

- на  заняттях використовувати інтерактивні технології навчання;  

- протягом навчального року здійснювати взаємовідвідування занять 

викладачами комісії; 

- організувати проведення Декади циклової комісії в ІІ семестрі. 

 

Виступили: 

Викладачі комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін, які погодились з 

планом роботи комісії на ІІ семестр 2019-2020 навчального року  та 

запропонували провести декаду циклової комісії в період з 11.05.20-25.05.20р. 

 

Ухвалили:  

1. затвердити план роботи комісії на ІІ семестр 2019-2020 навчального року; 

2. провести декаду циклової комісії в період з 11.05.20 -25.05.21 р. 

(відповідальні голова циклової комісії, викладачі) 

 

 



 

2. Розгляд і затвердження тематики та методичних рекомендацій до виконання 

курсових робіт 

 

Слухали: 

Інформацію голови циклової комісії Поліх Н.В., яка запропонувала розглянути 

та затвердити тематику та методичні рекомендації до виконання курсових робіт 

 

Виступили: 

Поліх Н.В., яка подала на розгляд та затвердження тематику та методичні 

рекомендації до виконання курсових робіт з дисциплін ,,Фінанси”,  ,,Податкова 

система” 

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

рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни ,,Товарознавство” 

Царик С.Б., яка подала на розгляд та затвердження тематику та методичні 

рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни ,,Маркетинг” 

 

Ухвалили:  

затвердити методичні рекомендації до виконання курсових робіт, розроблені 

викладачами комісії 

 

3. Заслухати доповідь викладача Маркевич В.Д. на тему «Психологічно-

дидактичні прийоми активізвції навчальної роботи на заняттях з економічних 

дисциплін» 

 

Слухали: 

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

підготовлену викладачем Маркевич В.Д. доповідь на тему: «Психологічно-

дидактичні прийоми активізвції навчальної роботи на заняттях з економічних 

дисциплін» 

 

Виступили: 

Викладач Маркевич В.Д. з доповіддю на тему: «Психологічно-дидактичні 

прийоми активізвції навчальної роботи на заняттях з економічних дисциплін» 

 

Ухвалили: 

врахувати те, що однією з актуальних проблем сучасної педагогічної науки  

проблема активізації навчання. Використання психологічно-дидактичних 

прийомів активізвції навчальної роботи на заняттях з економічних дисциплін 

сприяє підвищенню якості засвоєного студентами навчального матеріалу 

 

                                                                

Голова                         Н.В.Поліх 


