
 

Протокол №10 

засідання циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін 

від 27 травня 2021 року 

 

Голова Поліх Н.В. 

Присутні: викладачі циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін, 

Маїк Л.Б., методист та Романчук С.С., заст. директора з навч. роботи 

 

Порядок денний 

1. Розгляд та затвердження екзаменаційних білетів з дисциплін циклу 

2. Затвердження пакету завдань до комплексного державного екзамену для 

студентів економічних спеціальностей  

3. Різне. 

 

1. Розгляд та затвердження екзаменаційних білетів з дисциплін циклу 

 

Слухали:  

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

та затвердити екзаменаційні білети з дисциплін циклу  

 

Виступили:  

викладачі, які  подали на розгляд та затвердження екзаменаційні білети: 

- дисципліна ,,Гроші та кредит” для студентів гр.1-ФБС-19, дисципліна 

,,Податкова система”  для студентів гр.1-ФБС-18 (Якимець О.І.); 

- дисципліна ,,Фінанси ”  для студентів гр.1-ФБС-17 ( Поліх Н.В.); 

- дисципліна  ,,Товарознавство” для студентів гр.1-ПТБ-18 (Демчук Н.М.) 

 

Ухвалили:  

затвердити екзаменаційні білети викладачів комісії  

 

2. Затвердження пакету завдань до комплексного державного екзамену для 

студентів економічних спеціальностей  

 

Слухали:  

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

та затвердити пакети завдань до комплексного державного екзамену для 

студентів економічних спеціальностей  

 

Виступили:  

викладачі, які  подали на розгляд та затвердження пакети завдань до 

комплексного державного екзамену: 

- викладач Поліх Н.В. для студентів спеціальності «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 



 

          - викладач Демчук Н.М. для студентів спеціальності «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» 

 

Ухвалили:  

затвердити пакети завдань до комплексного державного екзамену 

 

3. Різне 

Слухали:  

Маїк Л.Б., методиста, яка запропонувала прослухати інформацію щодо порядку 

оцінювання знань студентів  Червоноградського гірничо-економічного фахового 

коледжу 

 

Виступили:  

Романчук С.С., заст. директора з навч. роботи, який ознайомив викладачів 

комісії з Положенням про порядок оцінювання знань студентів  

Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу, що регламентує 

основні принципи організації та системності поточного й підсумкового 

контролю знань студентів, які навчаються в коледжі за освітніми програмами 

спеціальностей з підготовки фахового молодшого бакалавра денної та заочної 

форм навчання 

 

Ухвалили: 

Керуючись Положенням про порядок оцінювання знань студентів  

Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу, викладачам 

комісії розробити критерії оцінювання знань студентів 

 

 

 
 

Голова                              Н.В.Поліх 
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