
 

Протокол №3 

засідання циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін 

від 29 жовтня 2020 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: ,,Сучасні підходи 

викладання облікових дисциплін”  

 

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 Швець Л., яка подала на розгляд та затвердження тестові завдання 

з дисципліни ,,Біржова діяльність”; навчально-методичний комплекс з 

дисципліни ,,Інвестування”; 

Якимець О.І., яка подала на розгляд та затвердження навчально-методичний 

комплекс з дисциплін ,,Ціноутворення”, ,,Організація торгівлі” 

Поліх Н.В., яка подала на розгляд та затвердження навчально-методичний 

комплекс з дисциплін ,,Бюджетна  система”, ,,Гроші та кредит”; робочу 

програму навчальної практики на виробництві для студентів галузі знань 07 

«Управління та адміністрування», тестові завдання з дисципліни ,,Фінанси” 

Демчук Н.М., яка подала на затвердження методичну розробку відкритого 

заняття з предмету ,,Статистика” на тему ,,Визначення показників виконання 

плану, ритмічності роботи підприємства та якості продукції”  

 

 

 



 

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., 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: ,,Сучасні підходи 

викладання облікових дисциплін ”  

 

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

підготовлену викладачем Якимець О.І. доповідь на тему: ,,Сучасні підходи 

викладання облікових дисциплін” 

 

Виступили: 
Викладач Якимець О.І. з доповіддю на тему: ,,Сучасні підходи викладання 

облікових дисциплін” 

 

Ухвалили:  

врахувати те, що специфіка організації процесу підготовки фахівців облікових 

професій ускладнюється постійними змінами чинного законодавства, а також 

повинна передбачити максимальне наближення навчальних занять до умов 

практичної діяльності. Тому організація ефективної роботи студентів потребує 

особливого підходу зі сторони викладача, що зумовлено необхідністю творчого 

підходу до виконання завдань, нестандартного мислення; потребою вміти 

моделювати певні ситуації в управлінській діяльності, аналізувати ситуації, що 

фактично склалися, тощо.  

 
 

Голова                                 Н.В.Поліх 

 


