
 

Протокол №1 

засідання циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін 

від 27 серпня 2020 року 

 

Голова Поліх Н.В. 

Присутні: викладачі циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін 

 

 

Порядок денний 

1. Обговорення плану роботи  комісії на новий 2020-2021 навчальний рік. 

2. Розгляд та обговорення робочих програм, планів роботи кабінетів, їх 

затвердження. 

3. Обговорення і затвердження індивідуальних робочих планів викладачів 

комісії. 

 

Всі члени циклової комісії погодились з порядком денним. 

 

1. Обговорення плану роботи  комісії на новий 2020-2021 навчальний рік. 

 

Слухали: 

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

роботи комісії на новий 2020-2021 навчальний рік. В плані визначені 

пріоритетні напрямки діяльності викладачів комісії бухгалтерсько-економічних 

дисциплін у 2020-2021 навчальному році : 

- 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 2020-2021 навчальний рік  та запропонували провести 

декаду циклової комісії в період з 03.05.21-14.05.21 р. 

 

Ухвалили:  

1. затвердити план роботи комісії на 2020-2021 навчальний рік; 

2. провести декаду циклової комісії в період з 03.05.21 -14.05.21 р. 

(відповідальні голова циклової комісії, викладачі) 

 

 

 



 

2. Розгляд та обговорення робочих програм, планів роботи кабінетів, їх 

затвердження. 

 

Слухали: 

голову циклової комісії  Поліх Н.В., яка ознайомила викладачів з навчальними 

та робочими планами дисциплін, які відносяться до циклової комісії. 

 

Виступили: 

всі члени комісії, які запропонували внести зміни і доповнення до робочих 

програм, а також оновити методичне забезпечення для окремих дисциплін.  

 

Ухвалили:  

затвердити робочі програми, до 1 листопада завершити оновлення методичного 

забезпечення окремих дисциплін. 

 

3. Обговорення і затвердження індивідуальних робочих планів викладачів 

комісії. 

 

Слухали: 
голову циклової комісії Поліх Н.В., яка вказала на обов’язкове заповнення всіх 

розділів індивідуального робочого плану з врахування кількості годин і 

термінів виконання запланованих заходів. 

 

Виступили: 
всі члени циклової комісії з запланованими видами навчальної, методичної та 

організаційної роботи. 

 

Ухвалили:  

затвердити індивідуальні робочі плани викладачів комісії. 

 

 

 

 

 
 

Голова                        Н.В.Поліх 

 

 

 

 
 

 


