
 

Протокол №8 

засідання циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін 

від 30 березня 2021 року 

 

Голова Поліх Н.В. 

Присутні: викладачі циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін 

 

 

Порядок денний 

1. Аналіз рівня проведення занять викладачами комісії з предметів циклу під 

час дистанційного навчання 

2. Аналіз контролю за організацією та виконанням студентами курсових робіт 

3. Обговорення та затвердження графіків проведення консультацій з 

технологічної практики. 

 

1. Аналіз рівня проведення занять викладачами комісії з предметів циклу під 

час дистанційного навчання 

 

Слухали: 

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

проведення занять викладачами комісії з предметів циклу під час 

дистанційного навчання 

 

Виступили: 

Викладачі циклової комісії, які доповіли, що згідно з розкладом навчальних 

занять, постійно знаходячись на зворотньому зв’язку зі студентами, щоденно 

розміщують завдання та іншу інформацію для студентів, дають посилання на 

корисні ресурси для додаткового вивчення, враховуючи індивідуальні 

особливості студента, оптимізовують та урізноманітнюють освітній процес  

 

Ухвалили: 

забезпечити дотримання розкладу проведення дистанційних занять;  

забезпечити зворотній зв‘язок зі студентами; використовувати структурні 

схеми, мультимедійні матеріали, відеоролики при проведенні дистанційних 

занять  

 

2. Аналіз контролю за організацією та виконанням студентами курсових робіт 

 

Слухали: 

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

виконання студентами курсових робіт з дисциплін Фінанси, Економіка 

підприємства, Банківська система, Товарознавство. 
 



 

Виступили: 

Викладачі циклової комісії Поліх Н.В., Курівчак Н.М., Демчук Н.М., які 

доповіли, що консультації щодо виконання студентами курсових робіт 

проводяться згідно затверджених графіків, тематика курсових робіт з даних 

дисциплін розроблена з урахуванням нагальних ринкових потреб та актуальних 

практичних питань  діяльності підприємств та установ.  

 

Ухвалили:  

У процесі виконання курсової роботи керівникам проводити групові та 

індивідуальні консультації. 

 

3. Обговорення та затвердження графіків проведення консультацій з 

технологічної практики. 

 

Слухали: 

Інформацію зав. відділенням Сидорук М.І. та голови циклової комісії Поліх 

Н.В., які запропонували подати на затвердження графіки проведення 

консультацій з технологічної практики. 

 

Виступили: 

Викладачі циклової комісії, які подали до затвердження графіки проведення 

консультацій з технологічної практики: Поліх Н.В. (гр.1-ПТБ-18), Сидорук М.І. 

(гр.1-ФБС-18) 

 

Ухвалили:  

1. затвердити графіки проведення консультацій з технологічної практики; 

2. консультації та захист звітів з практики проводити згідно затвердженого 

графіку (відповідальні керівники технологічної практики, квітень-

травень) 

 

 
 
 

Голова                        Н.В.Поліх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


