
 

Протокол №5 

засідання циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін 

від 29 грудня 2020 року 

 

Голова Поліх Н.В. 

Секретар Демчук Н.М. 

Присутні: викладачі циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін:  

 

 

Порядок денний 

1. Аналіз підсумків проходження студентами навчальної практики на 

виробництві 

2. Про результати успішності проведення контрольних замірів знань студентів 

у І семестрі 2020-2021 навчального року 

3. Обговорення результатів взаємовідвідування в цикловій комісії за І семестр 

4. Заслухати звіт директора коледжу 

Всі члени циклової комісії погодились з порядком денним. 

 

 

1. Аналіз підсумків проходження студентами навчальної практики на 

виробництві 

 

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

щодо проходження студентами навчальної практики на виробництві 

 

Виступили: 
Інформацію зав. відділенням Сидорук М.І. та керівників практики від 

коледжу Курівчак Н.М. та Поліх Н.В., які доповіли, що студенти гр.1-ФБС-18, 

гр.1-ПТБ-18 проходили практику на визначених згідно наказу директора 

коледжу підприємствах-базах практики. Усі студенти виконали програму 

практики та  склали залік з практики в коледжі перед комісією, призначеною 

директором коледжу.  

 

Ухвалили:  

Здійснювати контроль за проходженням студентами  усіх видів практики  

згідно затверджених графіків (Відповідальні: викладачі комісії - керівники 

практики, протягом 2020-2021 н.р.)  

 

 

 



 

2. Про результати успішності проведення контрольних замірів знань студентів 

у І семестрі 2020-2021 навчального року 

 

Слухали: 
Голову циклової комісії Поліх Н.В., яка запропонувала доповісти про стан 

успішності студентів зі спеціальних дисциплін за підсумками І семестру 

 

Виступили: 
Зав. відділенням Сидорук М.І., яка представила дані про стан успішності 

студентів зі спеціальних дисциплін за підсумками І семестру. 

 

Ухвалили:  

стан успішності студентів зі спеціальних дисциплін за підсумками І семестру 

вважати задовільним 

 

3. Обговорення результатів взаємовідвідування занять викладачами комісії 

протягом І семестру.  

 

Слухали: 
Голову циклової комісії Поліх Н.В., яка доповіла, що взаємовідвідування занять 

викладачами комісії проходить згідно запланованого графіку, кожен член 

комісії в І семестрі 2020-2021 н.р. відвідав по два та більше занять.  

 

Виступили: 
Поліх Н.В., яка наголосила на необхідності вчасного звітування про 

взаємовідвідування та заповнення необхідної документації. 

Швець Л.Є., яка звернула увагу на те, що взаємовідвідування дозволяють 

навчатися на чужих помилках та спільно знаходити шляхи виходу зі складних 

педагогічних ситуацій, долати труднощі. 

Сидорук М.І., яка вказала на те, що можливість взаємовідвідування занять 

сприяє підвищенню професійної якості, майстерності викладача. 

 

Ухвалили:  

1. Інформацію Поліх Н.В.  прийняти до відома.  

2. Посилити відповідальність викладачів за виконання індивідуальних планів в 

частині взаємовідвідування занять.  

 

4. Різне 

 

 
 

Голова                        Н.В.Поліх 

 


