
 

Протокол №6 

засідання циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін 

від 28 січня 2021 року 

 

Голова Поліх Н.В. 

Присутні: викладачі циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін 

 

 

Порядок денний 

1. Обговорення звіту директора ДВНЗ ,,ЧГЕК” Сольвара Л.М. про виконанння 

умов контракту за 2020 рік 

2. Обговорення плану роботи комісії на ІІ семестр 2020-2021 навчального року. 

 

Всі члени циклової комісії погодились з порядком денним. 

 

1. Обговорення звіту директора ДВНЗ ,,ЧГЕК” Сольвара Л.М. про виконанння 

умов контракту за 2020 рік 

 

Слухали: 

Звіт директора коледжу Сольвара Л.М. про виконанння умов контракту за 2020 

рік 

 

Виступили: 

Маркевич В.Д., викладач, яка зазначила, що директор ДВНЗ ,,ЧГЕК”  Сольвар 

Л.М.  прикладає багато зусиль для покращення умов навчання студентів в 

коледжі; багато працює над зміцненням матеріально-технічної бази, 

підвищенням рівня знань студентів, якості викладання предметів педагогічним 

колективом навчального закладу, про що свідчать здобуті результати . 

Пропонує вважати роботу директора коледжу Сольвара Л.М. за 2020 рік 

задовільною 

 

Виступили: 

Швець Л., викладач, яка відзначила, що Любомир Михайлович наполегливо та 

планомірно працює з педколективом щодо вирішення навчально-виховних 

завдань. Він досвідчений керівник, гарний господар. Постійно займається 

благоустроєм навчального закладу, вимогливий до себе і підлеглих і в той же 

час готовий прийти на допомогу до кожного члена колективу. 

Пропонує вважати роботу директора коледжу Сольвара Л.М. за 2020 рік 

задовільною 

 

 



 

Ухвалили:  

1. Вважати роботу директора коледжу Сольвара Л.М. за 2020 рік задовільною 

 

2. Обговорення плану роботи комісії на ІІ семестр 2020-2021 навчального року. 

 

Слухали: 

Інформацію голови циклової комісії Поліх Н.В., яка ознайомила з планом 

роботи комісії на ІІ семестр 2020-2021 навчального року. В плані визначені 

пріоритетні напрямки діяльності викладачів комісії бухгалтерсько-економічних 

дисциплін на ІІ семестр 2020-2021 навчального року: 

- на  заняттях використовувати інтерактивні технології навчання;  

- протягом навчального року здійснювати взаємовідвідування занять 

викладачами комісії; 

- організувати проведення Декади циклової комісії в ІІ семестрі. 

 

Виступили: 

Викладачі комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін, які погодились з 

планом роботи комісії на ІІ семестр 2020-2021 навчального року  та 

запропонували провести декаду циклової комісії в період з 03.05.21 -14.05.21 

Ухвалили:  

1. затвердити план роботи комісії на ІІ семестр 2020-2021 навчального року; 

2. провести декаду циклової комісії в період з 03.05.21 -14.05.21 . 

(відповідальні голова циклової комісії, викладачі) 

 

 

 

 
 

Голова                                  Н.В.Поліх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


