
Протокол №4 

засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін від 03.12.2021 

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. Звіт Ковальчук І.В. про проходження стажування. 

2. Про методичне забезпечення загальноосвітніх дисциплін. 
3. Про оформлення академічних журналів. 
4. Про заборгованості студентів з загальноосвітніх дисциплін. 
5. Звіти про виконання індивідуальних планів викладачів циклової комісії за 

І семестр. 
 

1. СЛУХАЛИ:  
Ковальчук І.В. – ознайомила присутніх з програмою та результатами 
стажування на кафедрі алгебри, топології та основ математики ЛНУ імені 
Франка.  

 

УХВАЛИЛИ:  
Рекомендувати використовувати набуті знання та матеріали при 
викладанні дисципліни «Математика». 
 

2. СЛУХАЛИ:  
Сташків О.Д. – надала для огляду опорні конспекти, зразки тестових 
завдань, завдання для контрольних робіт з дисципліни «Хімія». 

ВИСТУПИЛИ:  
Гасюк Г.Г. – наголосила на необхідності готувати опорний план-конспект 
на кожне заняття. 
Кузик І.В. – запропонувала використовувати різнорівневі тести для 
оцінювання навчальних досягнень студентів. 
 

УХВАЛИЛИ:  
Застосовувати навчально-методичні матеріали Сташків О.Д. як зразки 
для розробок навчально-методичних матеріалів з інших дисциплін.   
 

3.  СЛУХАЛИ: 



Інформацію голови циклової комісії про порядок заповнення академічних 
журналів. Оцінка за І семестр виставляється у 12-ти бальній шкалі. За 
дисципліну, що закінчується в І семестрі, виставляється 
диференційований залік, а за дисципліну, що не закінчується – залік.  

ВИСТУПИЛИ:  
Коротка В.О. – про оцінювання студентів з дисципліни «Медична 
інформатика» у 5-ти бальній шкалі, оскільки дисципліна не є 
загальноосвітньою. 
Литвин Т.М. – наголосив, що оцінки, які відповідають низькому рівню 
навчальних досягнень, студенти повинні перездати. 

УХВАЛИЛИ:  
Інформацію прийняти до відома. 
 

4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію викладачів  циклової комісії про заборгованості студентів з 
загальноосвітніх дисциплін.  

ВИСТУПИЛИ:  
Науменко В. Б. – запропонував довести інформацію про заборгованості 

студентів до батьків.  
Коротка В. О. – запропонувала посилити контроль за відпрацюванням 

заборгованостей студентів. 
 

УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію прийняти до відома. 
2. Повідомити батькам студентів, які мають заборгованості з кількох 

предметів. 
 

5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію викладачів  циклової комісії про виконання індивідуальних 
планів за І семестр. 

УХВАЛИЛИ:  
Схвалити звіти викладачів за І семестр. 

 

  

 

Голова циклової комісії                                      доктор філософії Сташків О.Д. 
                 

Секретар                                                                                             Ковальчук І. 
В.  

 

 

 



 


