
 

Протокол №2 

засідання циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін 

від 29 вересня 2020 року 

 

Голова Поліх Н.В. 

Присутні: викладачі циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін: 

Курівчак Н.М., Поліх Н.В., Атаманюк І.А., Швець Л.Є., Маркевич В.Д., Демчук 

Н.М., Якимець О.І., Сидорук М.І. 

 

Порядок денний 

1. Обговорити організацію роботи науково-пошукових груп під керівництвом 

Курівчак Н.М., Поліх Н.В., Демчук Н.М., Атаманюк І.А. 

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

тренінгової форми навчання при підготовці фахівців у сфері економіки та 

управління»  

3. Про стан навчально-методичного забезпечення дисциплін комісії для 

дистанційного навчання  

4. Обговорити організацію дозвілля студентів викладачами комісії 

 

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,  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 

,,Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України” ; 

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

групи ,,Статистик” з темою дослідження ,, Статистика зовнішньої торгівлі 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 2020-2021 н.р. 

 

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

тренінгової форми навчання при підготовці фахівців у сфері економіки та 

управління»  

 

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

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

тренінгової форми навчання при підготовці фахівців у сфері економіки та 

управління»  

 

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

навчання при підготовці фахівців у сфері економіки та управління»  

 

Ухвалили:  

врахувати те, що використання тренінгової форми навчання при підготовці 

фахівців у сфері економіки та управління підвищує ефективність навчального 

процесу 

 

3. Про стан навчально-методичного забезпечення дисциплін комісії для 

дистанційного навчання 

 

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

методичні матеріали для дистанційного вивчення дисциплін циклу 

 

Виступили: 
Демчук Н.М., яка вказала про наявність електронних підручників та  

електронних конспектів лекцій 

Швець Л.Є., яка вказала на наявність мультимедійних презентацій до занять 

Поліх Н.В., вказала про наявність відеороликів з дисциплін циклу 

 

Ухвалили:  

Викладачам комісії доопрацювати методичні матеріали для дистанційного 

вивчення дисциплін до 1.11.20р. 

 

 



 

4. Обговорити організацію дозвілля студентів викладачами комісії 

 

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

організувати поїздку екскурсійну поїздку для студентів  

 

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

м.Верховина, сходження на гору Піп Іван з 02.10.20-04.10.20 р. 

 

Ухвалили:  

організувати поїздку для студентів в м.Верховина, сходження на гору Піп Іван з 

02.10.20-04.10.20 р. 

 

 

 
 

Голова                            Н.В.Поліх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


