
Протокол №2 

засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін від 15.09.2022 

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: -  
Сумісники: Полетко Т. М., Парійчук К. Р., Левицька О. В., Породько-Лях О. В.  
 

Порядок денний: 
1. Про організацію атестацію викладачів циклової комісії.  
2. Про скерування викладачів циклової комісії на стажування.  
3. Обговорення та затвердження плану методичних семінарів циклової 

комісії.  
4. Про якість знань здобувачів освіти І курсів з загальноосвітніх дисциплін. 
5. Про організацію виховної роботи викладачами циклової комісії.  
6.  Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ:  
Інформацію голови циклової комісії щодо атестації викладачів циклової 

комісії у 2022-2023 н. р.   
ВИСТУПИЛА: 

Коротка В.О. повідомила про готовність до атестації у цьому 
навчальному році і наявність усіх навчально-методичних матеріалів. 
УХВАЛИЛИ:  

Інформацію прийняти до відома. 
2. СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови циклової комісії про необхідність скерувати на 
стажування до Львівського національного університету імені Івана Франка 
викладачку Коротку В. О. (07.11.22-16.11.2022) та викладача Литвина Т. М. 
(31.10.2022-09.12.2022). 

УХВАЛИЛИ:  
Скерувати викладачів Коротку В. О. та Литвина Т. М. на стажування 

до Львівського національного університету імені Івана Франка. 
3. СЛУХАЛИ: 

Людкевич У.І. – представила колективу циклової комісії план 
проведення методичних семінарів циклової комісії у 2022-2023 н.р. 
УХВАЛИЛИ: 

Затвердити план методичних семінарів циклової комісії . 
 

 



4. СЛУХАЛИ: 
Сташків О.Д. – Порушила питання щодо низької якості знань деяких 

здобувачів освіти 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 знань студенів 
шкільного курсу математики. 

Кузик І. В. – запропонувала проводити додаткові консультації для 
студентів, щоб повторити шкільну програму. 
УХВАЛИЛИ:  

Інформацію прийняти до відома, посилити роботу зі здобувачами освіти 

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: 

Науменка В. Б. – про розміщення учасників навчального процесу в 
найпростіших укриттях академії.  

Сташків О. Д. – наголосила на тому, що процесом евакуації студентів в 
укриття керують викладачі, які проводять заняття в даний час. 
УХВАЛИЛИ:  

Інформацію прийняти до відома 

  

 

 

 

 

 

Голова циклової комісії                                      доктор філософії Сташків О.Д. 
                 

Секретар                                                                                             Ковальчук І. 
В.  

 

 



 


