
Протокол №1 

засідання методичного семінару циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 
від 12.10.2021 

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

Порядок денний: 
 

1. Компоненти професійних здібностей викладача. 
2.  Умови безпечного проведення лабораторних і практичних занять в 

навчальному процесі фахових молодших бакалаврів. 
 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Коротка В.О. - До зовнішніх об'єктивних складових діяльності педагога 

чи науковця відносяться: мета й завдання, зміст, норми й критерії, пропоновані 

педагогічною системою. Натомість методи й способи науково-педагогічної 

діяльності носять індивідуально-суб'єктивний характер. Їхнє застосування 

залежить від здібностей і особистості викладача. Хоча професійні здібності 

проявляються в діяльності фахівця вищої школи нерівномірно, але їх прийнято 

розглядати як комплекс, а також структуру властивостей особистості, що 

співвідносяться з певною діяльністю. Окрім складних спеціальних і 

професійних здібностей важливими є й елементарні здібності, такі як 

спостережливість, якості мови, мислення, уява. Важливими є педагогічно-

психологічні здібності, конструктивно-проективні й організаторські здібності, 

комунікативні здібності. 

ОБГОВОРЕННЯ: 

Людкевич У.І. - Перераховані вище основні компоненти професійних 

здібностей викладача є взаємозалежними і утворюють єдину систему, що 

формує творчу індивідуальність викладача і стиль педагогічної практики 

фахівця вищої школи. 



УХВАЛИЛИ: 
Інформацію взяти до відома. 
 

2. СЛУХАЛИ: 
Науменко В.Б. - Питання створення безпечних умов навчання все 

серйозніше звучать сьогодні під час організації освітнього процесу у 
закладах освіти. Сьогодення акцентує увагу на безпечності умов під час 
проведення занять, а також вживанні конкретних заходів щодо 
збереження здоров`я та життя всіх учасників освітнього процесу. 
Кабінети і майстерні закладу освіти мають бути забезпечені аптечкою з 
набором медикаментів для надання першої домедичної допомоги, 

первинними засобами пожежогасіння згідно з нормами їх належності. 
Приміщення кабінетів біології, фізики, хімії необхідно на видному місці 
забезпечити планом-схемою евакуації на випадок пожежі та інструкцією 
щодо заходів пожежної безпеки. Окремо хочу наголосити на Правилах 
безпеки під час 

проведення освітнього процесу в лабораторіях фізики та хімії. Вони є 
найбільш небезпечними, а тому потрібно особливо ретельно 
дотримуватися правил поведінки, вимог безпеки під час проведення 
занять та роботи з хімічними реактивами та їх зберігання. 

ОБГОВОРЕННЯ: 
Сташків О.Д. – наголосила на необхідності дійсно якісного проведення 

інструктажів з техніки безпеки, що є першоосновою створення безпечних умов 
організації проведення лабораторних і практичних занять. 

 

УХВАЛИЛИ: 
Інформацію взяти до відома. 
  

   

Голова циклової комісії                                      доктор філософії Сташків О.Д. 
                  

Методист                                                       канд. фіз.-мат. наук   Людкевич У. 

І.  

 

 

 

 

 

 


