
 

Протокол №4 

засідання циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін 

від 24 листопада 2020 року 

 

Голова Поліх Н.В. 

Присутні: викладачі циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін:  

 

Порядок денний 

1. Заслухати доповідь викладача Поліх Н.В. на тему: ,, Підвищення професійної 

та фахової компетентності викладача навчального закладу” 

2. Про стан виховної роботи в академічних групах 

3. Оновлення та затвердження екзаменаційних білетів з навчальних дисциплін 

комісії  

 

Всі члени циклової комісії погодились з порядком денним. 

 

1. Заслухати доповідь викладача Поліх на тему: ,, Підвищення професійної та 

фахової компетентності викладача навчального закладу ” 

 

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

підготовлену нею доповідь на тему: ,,Підвищення професійної та фахової 

компетентності викладача навчального закладу ” 

 

Виступили: 
Викладач Поліх Н.В. з доповіддю на тему: ,,Підвищення професійної та фахової 

компетентності викладача навчального закладу ” 

 
Ухвалили:  

врахувати те, що важливими чинниками професійного зростання вчителів є: 

прагнення до самовдосконалення, самоосвіта, компетентність та майстерність 

педагога, покращення його матеріального становища, підвищення кваліфікації 

(через атестацію) та іміджу, кар'єрне зростання. 

 

2.Про стан виховної роботи в академічних групах 

 

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

заступника директора з виховної роботи Курівчак Н.М. щодо стану виховної 

роботи в академічних групах 

 



 

Виступили: 
Заступник директора з виховної роботи Курівчак Н.М., яка наголосила на 

значенні педагогічного супроводу адаптаційного періоду першокурсника, а 

також вказала про необхідність залучення до співпраці з питань організації 

виховного процесу в коледжі громадських молодіжних організацій, культурно-

освітніх закладів, адміністративних та правоохоронних органів, медичних та 

наркологічних служб тощо. 

 

Ухвалили:  

Врахувати те, що важливим компонентом навчально-виховної роботи у вищому 

навчальному закладі є психолого-педагогічний супровід адаптаційного процесу 

студента до умов конкретного вищого навчального закладу; залучати до 

співпраці з питань організації виховного процесу в коледжі громадських 

молодіжних організацій, культурно-освітніх закладів, адміністративних та 

правоохоронних органів, медичних та наркологічних служб тощо. 

 

3. Оновлення та затвердження екзаменаційних білетів з навчальних дисциплін 

комісії  

 

Слухали: 
Голову комісії Поліх Н.В., яка запропонувала подати на затвердження 

екзаменаційні білети 

 

Виступили: 
Демчук Н.М., Якимець О.І., Атаманюк І.А., Швець Л.Є.,  які подали на 

затвердження екзаменаційні білети. 

 

Ухвалили:  

затвердити екзаменаційні білети, розроблені викладачами комісії 

 
 

 

 
 

Голова                                Н.В.Поліх 

 

 

 

 

 

 


