
Протокол №1 

засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін від 15.08.2022 

Голова: Сташків О. Д. 
Секретар: Ковальчук І. В. 
Присутні: Сташків О. Д., Литвин Т. М., Людкевич У. І., Снігур А. А., 
Гасюк Г. Г., Науменко В. Б., Ковальчук І. В., Коротка В. О., Кузик І. В. 
Відсутні: - Левицька О. В. 
Сумісники: Полетко Т. М., Парійчук К. Р. 
 

Порядок денний: 
1. Обговорення і затвердження плану роботи циклової комісії на І семестр 

2022-2023 н. р.  
2. Погодження педагогічного навантаження викладачів циклової комісії. 
3. Обговорення і затвердження робочих навчальних програм на 2022-2023 

н.р. 
4. Обговорення складання навчально-методичних комплексів, лекцій, 

методрекомендацій відповідно до навчального плану академії 2022 року.  
5. Обговорення розподілу обов’язків у цикловій комісії. 
6. Обговорення та затвердження індивідуальних планів викладачів. 
7.  Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ:  
 Інформацію голови циклової комісії щодо готовності до початку 

навчального року: ознайомлено членів циклової комісії з планом роботи 
на І семестр; заплановано і надалі продовжити роботу над методичним 
забезпеченням навчальних дисциплін, передбачається заслухати доповіді 
викладачів фахового та методичного характеру, розглядати питання 
успішності студентів, організації дистанційного навчання, організації 
відпрацювання пропущених занять студентів тощо. 

ВИСТУПИЛИ: 
 Ковальчук І. В. Подала пропозиції щодо вдосконалення плану роботи 

циклової комісії (винести на розгляд питання мобінгу). Дані пропозиції 
внесені в план роботи.  

УХВАЛИЛИ:  
1. Інформацію прийняти до відома. 
2. Схвалити план роботи циклової комісії на І семестр 2022-2023 н.р. 

 

2. СЛУХАЛИ: 
 інформацію голови циклової комісії:  



 про рішення ректорату щодо роботи кафедр та циклової комісії. Доведено 
до відома працівників, що рейтингова оцінка та розподіл педагогічного 
навантаження викладачів буде проводитися на кафедрах. 

 доповіла про необхідність погодження педагогічного навантаження 
викладачів циклової комісії.  

УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію прийняти до відома. 
2. Погодити педагогічне навантаження викладачів на 2022-2023 н.р. 

 

3. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію викладачів циклової комісії та інших кафедр, які склали 

робочі навчальні програми на 2022-2023 н. р. з загальноосвітніх 
дисциплін відповідно до нормативних вимог згідно з діючими 
навчальними планами. Викладачами циклової комісії складено і 
пропонується на затвердження робочі навчальні програми з таких 
дисциплін:  

для студентів груп І МСф-1-4, І СТф-11,  І ЛДф-11, І СОф- 11, І АКф-1, 

ІІ  МСф- 1-4, ІІ  СТф-11, ІІ ЛДф-11, ІІ СОф- 11, ІІ АКф-1: 

 Сташків О. Д.. з навчальної дисципліни «Хімія»; 
  Ковальчук І. В. з навчальної дисципліни «Математика»; 
 Литвин Т. М. з навчальної дисципліни «Історія України»; 
 Людкевич У.І. - з навчальної дисципліни «Фізика та астрономія»; 
 Науменко В. Б. - з навчальної дисципліни «Захист Вітчизни»; 
 Гасюк Г. Г. - з навчальних дисциплін «Українська мова», «Українська 

література» 

 Парійчук К. Р. - з навчальної дисципліни «Зарубіжна література»; 
 Коротка В. О. - з навчальної дисципліни «Інформатика»; 

 Халавка О. А.  - з навчальної дисципліни «Англійська мова»; 
 Панкевич М. С. - з навчальної дисципліни «Біологія та екологія»; 
 Кузик І.В. - з навчальної дисципліни «Географія»; 

 Лозинська С. О. - з навчальної дисципліни «Всесвітня історія»; 

 Зелінський А. В. - з навчальної дисципліни «Фізичне виховання». 
         Викладачі кафедри підкреслили, що робочі навчальні програми 
відповідають діючим навчальним планам та програмам.  
УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити і затвердити робочі навчальні програми, які відповідають 
вимогам. 

2. Рекомендувати користуватися навчальними програмами при проведенні 
занять.  



3. Здати на затвердження робочі навчальні програми з перерахованих вище 
дисциплін голові циклової комісії до 16.08.22 р. 

4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови циклової комісії щодо складання навчально-

методичних комплексів відповідно до навчального плану академії 2022 

року.  
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 

5.СЛУХАЛИ: Інформацію голови циклової комісії про розподіл обов’язків у 
цикловій комісії. 
УХВАЛИЛИ: Розподілити обов’язки наступним чином: секретар циклової 

комісії – Ковальчук І.В.; відповідальна за наукову роботу – Коротка В. О.; 
відповідальна за методичну роботу – Людкевич У. І.; відповідальна за 
виховну роботу – Гасюк Г. Г.  
6.СЛУХАЛИ: Інформацію голови циклової комісії про оформлення 

індивідуальних планів викладачів. 
ВИСТУПИЛИ: викладачі циклової комісії, які представили до 
обговорення та затвердження свої індивідуальні плани роботи на 2022-

2023 н.р.  
Людкевич У .І.  – наголосила про необхідність приділити особливу увагу 
методичній роботі впродовж року. 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити індивідуальні плани викладачів на 2022-2023 н. р.  

7. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови циклової комісії про рішення наради зав.кафедрами, а 

саме: слідкувати за розкладом, оскільки можуть бути зміни щодо 
проведення занять. Журнали вести акуратно, заповнювати чорним 
чорнилом. Журнали знаходяться у деканаті.  Кожного тижня записувати 
заняття. Повідомляти про лікарняний листок вчасно. Звернути увагу на 
зовнішній вигляд викладача. Не переносити заняття без відома 
адміністрації. У зв’язку з воєнним станом необхідно активізувати заходи 
підготовки до можливого переведення роботи академії на дистанційну 
форму навчання, під час повітряних тривог заняття перериваються. 

УХВАЛИЛИ:  інформацію прийняти до відома і виконання. 
 

 

 

Голова циклової комісії                                      доктор філософії Сташків О.Д. 
                 

Секретар                                                                                             Ковальчук І. 
В.  
  



 


