
Протокол №2 

засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін від 01.10.2021 

Голова: Сташків О. Д. 
Секретар: Ковальчук І. В. 
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. Про організацію роботи Академії в дистанційному режимі.  
2. Ознайомлення з Положенням про порядок оцінювання знань здобувачів 

освіти із предметів профільної програми середньої освіти. 

3. Обговорення та затвердження плану методичних семінарів циклової 
комісії.  

4. Про якість знань студентів І курсів з загальноосвітніх дисциплін. 
5. Про організацію виховної роботи викладачами циклової комісії.  
6. Обговорення та затвердження методичних рекомендацій з дисципліни 

Українська література. 
7.  Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ:  
Інформацію голови циклової комісії щодо організації освітнього процесу 
під час карантину.   

ВИСТУПИЛИ: 
Сташків О. Д. Подала пропозиції щодо проведення занять 
використанням інтернет ресурсів Zoom-конференції, Google class, 
Moodle. 

Коротка В.О. Ознайомила присутніх з інтернет ресурсом Google Meet.  

УХВАЛИЛИ:  
1. Інформацію прийняти до відома. 
2. Проводити заняття згідно розкладу в дистанційному режимі. 

 

2.  СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови циклової комісії щодо порядку оцінювання 

навчальних досягнень студентів з загальноосвітніх дисциплін. 
ВИСТУПИЛИ: 

Науменко В. Б. Запропонував обов’язково писати студентам підсумкові 
контрольні роботи в кінці семестру. 

Людкевич У. І. Висунула пропозицію про обов’язкове виконання всіх 
практичних робіт з  природничих дисциплін. 



Кузик І.В. Наголосила на необхідності виправлення незадовільних 
семестрових оцінок з загальноосвітніх дисциплін. 

 

УХВАЛИЛИ: 
1. Оцінювати навчальні досягнення студентів згідно Положення про 

порядок оцінювання знань здобувачів освіти із предметів профільної 
програми середньої освіти. 

2. Виконання контрольних та практичних робіт є обов’язковим. 
 

3. СЛУХАЛИ: 
Людкевич У.І. – представила колективу план проведення методичних 

семінарів циклової комісії у 2021/2022 н.р. 
УХВАЛИЛИ: 

Затвердити план методичних семінарів циклової комісії . 
 

4. СЛУХАЛИ: 
Сташків О.Д – Підняла питання щодо низької якості знань деяких 
студентів з загальноосвітніх дисциплін, в основі якої, як правило, лежать 
нерозвинені працьовитість та допитливість, дефіцит особистої 
відповідальності й навчальної активності, невисокий рівень 
інтелектуального потенціалу.  

ВИСТУПИЛИ: 
Ковальчук І.В.- звернула увагу на недостатній рівень шкільної підготовки 
з математики. 
Литвин Т.М. – запропонував проводити додаткові консультації для 
студентів, щоб повторити шкільну програму. 

УХВАЛИЛИ:  
Інформацію прийняти до відома, посилити роботу зі студентема з 

низьким рівнем знань.   
5. СЛУХАЛИ: 

Гасюк Г.Г. – представила викладачам план виховної роботи циклової 
комісії. Наголосила на необхідності систематично організовувати і 
проводити диспути, круглі столи, прес-конференції з найбільш важливих 
подій в країні і світі, екскурсії, виховні години патріотичного і 
соціального спрямування. 
 

УХВАЛИЛИ:  
Інформацію прийняти до відома, посилити виховну роботу.  

 

6. СЛУХАЛИ: 



    Гасюк Г.Г – представила на розгляд та обговорення методичні 
рекомендації до практичного заняття з української літератури (тема: «Леся 
Українка як особистість»).  

ВИСТУПИЛА: 
Парійчук К.Р. – яка відзначила високий рівень представленої розробки. 

УХВАЛИЛИ:  
Методичні рекомендації визнати такими, що відповідають чинним вимогам, 
затвердити їх та рекомендувати використовувати при проведенні практичних 
занять з Української літератури. 

 

6. СЛУХАЛИ РІЗНЕ: 
 Сташків О.Д. – про скерування викладача Ковальчук І.В. на стажування 

на кафедру алгебри, топології та основ математики ЛНУ імені Івана 
Франка з 15.11.21 по 26.11.21 р. 

УХВАЛИЛИ:  
Скерувати Ковальчук І.В. на стажування на кафедру алгебри, топології 
та основ математики ЛНУ імені Івана Франка. 

 

 

 

 

 

 

Голова циклової комісії                                      доктор філософії Сташків О.Д. 
                 

Секретар                                                                                             Ковальчук І. 
В.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


