
 

Протокол №7 

засідання циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін 

від 23 лютого 2021 року 

 

Голова Поліх Н.В. 

Присутні: викладачі циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін; 

методист коледжу Маїк Л.Б.; студенти ІІІ курсу спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Микитин В.Я., Булій С.С.; 

студенти ІІІ курсу спеціальності 075 «Маркетинг» Юдченко Д.С., Лєскова Н.В.; 

стейкхолдери Мисак М.І. – Заступник міського голови  з питань діяльності 

виконавчих органів  Червоноградської міської ради 

 

Порядок денний 

1. Заслухати доповідь викладача Атаманюк І.А. на тему ,, Інтерактивні методи 

викладання економічних дисциплін”   

2. Розгляд та затвердження методичних розробок викладачів для роботи в ІІ 

семестрі. 

3.Затвердження графіків проведення консультацій та захисту курсових робіт 

4. Обговорення результатів опитування студентів при формуванні освітньо-

професійних програм  на 2021 рік. 

5. Обговорення освітньо-професійних програм  на 2021 рік спільно зі 

студентами та роботодавцями. 

 

Всі присутні погодились з порядком денним. 

1. Заслухати доповідь викладача Атаманюк І.А. на тему ,, Інтерактивні методи 

викладання економічних дисциплін”   

 

Слухали: 

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

підготовлену доповідь на тему: ,,Інтерактивні методи викладання економічних 

дисциплін ” 
 

Виступили: 

Викладач Атаманюк І.А., яка представила викладачам інноваційні підходи 

викладання економічних дисциплін, що застосовуються в навчальному процесі 
 

Ухвалили:  

Застосування інноваційних методів і технологій викладання економічних 

дисциплін дозволяють поглибити засвоєння знань, умінь і навичок, підвищують 

мотивацію студентів та заохочують до самостійного пошуку відповідей на 

проблемні питання, стимулюють до співпраці в колективі, а також необхідності 

розширення свого кругозору, розвитку себе, як особистості 



 

2. Розгляд та затвердження методичних розробок викладачів для роботи в ІІ 

семестрі. 

 

Слухали: 

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

представити на розгляд  та затвердження методичні розробки з навчальних 

дисциплін 

 

Виступили: 

Викладач Демчук Н.М., яка подала на розгляд та затвердження методичну 

розробку відкритого заняття з дисципліни ,,Статистика” на тему ,,Визначення 

показників виконання плану, ритмічності  роботи підприємства та якості 

продукції” 

Викладач Поліх Н.В., яка подала на розгляд та затвердження тематику та 

методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни ,,Банківська 

система”; методичну розробку семінарського заняття з дисципліни ,,Фінанси” 

на тему ,,Страхування. Страховий ринок”. 

Викладач Якимець О.І., яка подала на розгляд та затвердження методичну 

розробку відкритого заняття з дисципліни ,,Облік і аудит” на тему ,,Облік 

праці, її оплати та ЄСВ” 

Викладач Маркевич В.Д., яка подала на розгляд та затвердження методичну 

розробку практичного заняття на тему ,,Розрахунки показників використання 

обігових коштів” 

 

Ухвалили:  затвердити методичні розробки викладачів для роботи в ІІ семестрі 

 

3. Затвердження графіків проведення консультацій та захисту курсових робіт 

 

Слухали: 

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

представити на розгляд та затвердження графіки проведення консультацій та 

захисту курсових робіт  

 

Виступили: 

Викладачі Курівчак Н.М., Поліх Н.В., Демчук Н.М., які представили на розгляд 

та затвердження графіки проведення консультацій та захисту курсових робіт з 

дисциплін ,,Економіка підприємств”, ,,Фінанси”, ,,Банківська система”, 

,,Товарознавство”. 

 

Ухвалили:  

затвердити  наявні графіки проведення консультацій та захисту курсових робіт; 

ознайомити студентів із тематикою курсових робіт, роз'яснити значення, 

вимоги до виконання і оформлення, повідомити термін їх виконання 

 



 

4. Обговорення результатів опитування студентів при формуванні освітньо-

професійних програм  на 2021 рік. 

 

Слухали:  

Голову циклової комісії Поліх Н.В., яка представила результати опитування 

здобувачів фахової передвищої освіти щодо оцінювання якості освітньо-

професійних програм «Економіка та організація готельно-ресторанного бізнесу 

і туризму», «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Транспортний 

маркетинг та логістика». Мета опитування полягала у визначенні можливості 

формування індивідуальної освітньої траєкторії; відповідності форм, методів 

навчання і викладання дотриманням вимог студентоцентрованого підходу та 

принципів академічної свободи. 
 

Виступили:  

В обговоренні результатів анкетування взяли участь викладачі циклової комісії 

бухгалтерсько-економічних дисциплін, які проаналізували результати 

опитування та внесли свої пропозиції щодо покращення якості та змісту 

освітньо-професійних програм. 

 

Ухвалили:  

1. Інформацію про результати анкетування студентів щодо оцінювання якості 

та змісту ОПП «Економіка та організація готельно-ресторанного бізнесу і 

туризму», «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Транспортний 

маркетинг та логістика» рівня прийняти до уваги.  

2. Врахувати пропозиції та зауваження зацікавлених сторін для удосконалення 

освітньо-професійних програм. 

 

5. Обговорення освітньо-професійних програм  на 2021 рік спільно зі 

студентами та роботодавцями. 

 

Слухали:  

Маїк Л.Б. – методиста коледжу, яка ознайомила присутніх зі стандартами 

фахової передвищої освіти зі спеціальностей 075 Маркетинг, 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  галузі знань 07 Управління та 

адміністрування освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» 

та закцентувала увагу на необхідності оновлення освітньо-професійних 

програм 2021 року вступу для повної їх відповідності Стандарту фахової 

передвищої освіти 

Поліх Н.В. - голову циклової комісії, яка запропонувала присутнім 

ознайомитися з проєктами освітньо-професійних програм «Економіка та 

організація готельно-ресторанного бізнесу і туризму», «Товарознавство та 

експертиза в митній справі» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність»; «Транспортний маркетинг та логістика» спеціальності 075 

«Маркетинг» 2021 року вступу та вказала на необхідність врахування 



 

пропозицій і зауважень до ОПП зі сторони гарантів, роботодавців, 

стейкхолдерів та студентів. 

 

Виступили:  

Мисак М.І. – стейкхолдер, заступник міського голови  з питань діяльності 

виконавчих органів  Червоноградської міської ради звернув увагу присутніх на 

важливість поєднання теоретичної та практичної підготовки студентів. Він 

запропонував залучати фахівців-практиків до проведення аудиторних занять, 

що буде сприяти адаптації молодих, майбутніх фахівців до реальних умов праці 

та дозволить «пізнати професію із середини». 

Микитин В.Я.- студент 3 курсу, спеціальність «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» підтримав важливість поєднання теоретичної та практичної 

підготовки студентів, компетентності та програмні результати навчання згідно 

зі Стандартами охарактеризував як досить актуальні.  

Курівчак Н.М. - гарант освітньо-професійної програми «Товарознавство та 

експертиза в митній справі» запропонувала проєкт рішення, який підтримали 

присутні. Також вона наголосила на важливості подібних зустрічей для 

удосконалення освітньо-професійних програм, що сприятиме якісній підготовці 

фахівців галузі знань 07 Управління та адміністрування. 

 

Ухвалили:  

Врахувати подані пропозиції в освітньо-професійних програмах «Економіка та 

організація готельно-ресторанного бізнесу і туризму», «Товарознавство та 

експертиза в митній справі», «Транспортний маркетинг та логістика» для 

здобувачів фахового перед вищого рівня освіти освітньо-професійного ступеню  

«фаховий молодший бакалавр» на 2021-2022 навчальний рік і рекомендувати 

розглянути на засіданні методичної ради. 

 

 

 
 

Голова                                   Н.В.Поліх 

 

 

 

 

 

 

 


