
 

Протокол №9 

засідання циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін 

від 27 квітня 2021 року 

 

Голова Поліх Н.В. 

Присутні: викладачі циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін, 

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 Вартовник В.В. –

директор ресторану "Granat grill&wine" 

 

 

Порядок денний 

1. Заслухати доповідь викладача Курівчак Н.М. на тему ,,Роль викладача як 

суб'єкта освітнього процесу ”  

2. Розгляд та затвердження сценарію для проведення відкритого виховного 

заходу до Дня матері 

3. Аналіз стану проходження студентами технологічної практики на 

виробництві.  

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

студентами та роботодавцями. 

 

Всі присутні погодились з порядком денним. 

 

1. Заслухати доповідь викладача Курівчак Н.М. на тему ,,Роль викладача як 

суб'єкта освітнього процесу”  

 

Слухали: 

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

підготовлену доповідь на тему: ,,Роль викладача як суб'єкта освітнього 

процесу”  

 

Виступили: 

Викладач Курівчак Н.М., яка доповіла, що в сучасних умовах викладач є 

активним організатором освітнього процесу. При цьому обов’язковою є 

здатність його до гнучкої адаптації до умов професійно-педагогічної діяльності, 

що постійно змінюються. 

 
Ухвалили:  

врахувати те, що важливу роль у формуванні професійних та життєво важливих 

компетенцій студента у процесі його професійного становлення відіграє 

викладач 



 

2. Розгляд та затвердження сценарію для проведення відкритого виховного 

заходу до Дня матері 

 

Слухали: 

Заступника директора з виховної роботи Курівчак Н.М., яка запропонувала 

представити на розгляд та затвердження сценарій для проведення відкритого 

виховного заходу до Дня матері 

Виступили: 

Голову циклової комісії Поліх Н.В., яка представила на розгляд та 

затвердження сценарій для проведення відкритого виховного заходу до Дня 

матері під назвою ,,…За все, що маю, МАМО, дякую Тобі. 

За все, що маю і що буду мати!!! ”  

 

Ухвалили:  

затвердити сценарій для проведення відкритого виховного заходу до Дня матері 

та задіяти до участі в ньому студентів гр.1-ТМЛ-20 та гр.1-ФБС-20 

 

3. Аналіз стану проходження студентами технологічної практики на 

виробництві.  

 

Слухали: 

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

щодо проходження студентами технологічної практики на виробництві.  

 

Виступили: 

Керівники практики від коледжу Поліх Н.В. та Сидорук М.І., які доповіли, що 

студенти гр.1-ФБС-18, 1-ПТБ-18 проходять практику на визначених згідно 

наказу директора коледжу підприємствах-базах практики. Усі студенти 

виконують програму практики згідно встановлених вимог.  

 

Ухвалили: 

Здійснювати контроль за проходженням студентами  технологічної практики на 

виробництві  згідно затверджених графіків з відвідуванням студентів на 

підприємствах-базах практики (Відповідальні: викладачі комісії -керівники 

практики, протягом квітень-травень 2021 р.)  

 

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

студентами та роботодавцями. 

 

Слухали: 

Гаранта освітньо-професійної програми «Економіка та організація готельно-

ресторанного бізнесу і туризму» Маркевич В.Д., яка запропонувала 

ознайомившись з оновленими освітньо-професійними програмами «Економіка 

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



 

експертиза в митній справі», «Транспортний маркетинг та логістика» з метою 

більш повної їх відповідності Стандартам фахової передвищої освіти  

 

Виступили: 

Вартовник В.В. – стейкхолдер, директор ресторану "Granat grill&wine" 

подякувала за можливість безпосередньої зустрічі із викладачами та 

студентами. Вона зазначила, що компоненти освітньої програми 2020 року 

залишаються актуальними та відповідають сучасним вимогам ринкової 

економіки та запропонувала затвердити їх для навчання за цими компонентами 

в 2021-2022 н.р.  

Лєскова Н.В. - студентка 3 курсу, спеціальність «Маркетинг». З метою більш 

повного володіння фаховими компетентностями пропоную ввести до 

вибіркової  складової ОПП «Транспортний маркетинг та логістика» 

спеціальності «Маркетинг» на 2021-2022 н.р. дисципліну «Організація 

міжнародних перевезень» 

 

Ухвалили:  

Врахувати подані пропозиції до ОПП «Економіка та організація готельно-

ресторанного бізнесу і туризму», «Товарознавство та експертиза в митній 

справі», «Транспортний маркетинг та логістика» для здобувачів фахового 

передвищого рівня освіти освітньо-професійного ступеню «фаховий молодший  

бакалавр» на 2021-2022 навчальний рік і рекомендувати розглянути ОПП на 

засіданні методичної ради. 

 

 
 

Голова                                   Н.В.Поліх 

 

 

 

 

 

 

 


