
Протокол №4 

засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін від 23.11.2022 

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 заходи, спрямовані на протидію булінгу в освітньому середовищі.  
2. Про методичне забезпечення загальноосвітніх дисциплін. 
3. Про оформлення академічних журналів. 
4. Про особливості викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах 

воєнного стану. 
 

 

1. СЛУХАЛИ:  
Ковальчук І.В. – ознайомила присутніх з формами булінгу в освітньому 

середовищі.  
ВИСТУПИЛИ:  

Снігур А. А. – зауважив, що булінг може проявлятися і під час 
дистанційного навчання. 

Левицька О.В. – ознайомила присутніх з законом про протидію булінгу.  
Литвин Т. М. – наголосив на широкому розповсюджені кібербулінгу.  

УХВАЛИЛИ:  
Інформацію прийняти до відома, посилити роботу з виявлення і 

запобігання булінгу в навчальному закладі.  
2. СЛУХАЛИ:  

Кузик І. В. – надала для огляду опорні конспекти, зразки тестових завдань, 
завдання для контрольних робіт з дисципліни «Географія». 

ВИСТУПИЛИ:  
Сташків О. Д. – наголосила на необхідності готувати опорний план-

конспект на кожне заняття. 
Породько-Лях О. В. – ознайомила присутніх з авторською методикою 

викладання української мови. 

УХВАЛИЛИ:  
Застосовувати навчально-методичні матеріали Кузик І. В. як зразки для 

розробок навчально-методичних матеріалів з інших дисциплін. Впроваджувати 
інноваційні технології в освітній процес.  

 



3.  СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови циклової комісії про порядок заповнення академічних 

журналів. Оцінка за І семестр виставляється у 12-ти бальній шкалі. Академічні 
журнали необхідно заповнювати чорною пастою акуратно, без виправлень. При 
необхідності скорегувати семестрову оцінку потрібно звертатися до 
заввіділення для створення комісії.  
ВИСТУПИЛИ:  

Коротка В.О. – наголосила на тому, що студенти, які прийняті до академії 
у додаткові набори, оцінюються, починаючи з дати їхнього зарахування.  

Литвин Т.М. – наголосив, що оцінки, які відповідають низькому рівню 
навчальних досягнень, студенти повинні перездати. 
УХВАЛИЛИ:  

Інформацію прийняти до відома. 
 

4. СЛУХАЛИ: 
Сташків О. Д. про особливості викладання загальноосвітніх дисциплін в 

умовах воєнного стану. 
ВИСТУПИЛИ:  

Людкевич У. І. – поділилася досвідом проведення практичних робіт з 
фізики за допомогою віртуальних лабораторій. 

Коротка В. О. – запропонувала використовувати віртуальні лабораторії 
при міждисциплінарній інтеграції.  
УХВАЛИЛИ: 
Інформацію прийняти до відома. Викладачам природничих дисциплін 
використовувати на заняттях при виконанні практичних робіт віртуальні 
лабораторії.  

 

  

 

  

 

Голова циклової комісії                                      доктор філософії Сташків О.Д. 
                 

Секретар                                                                                             Ковальчук І. 
В.  
  

 

 

 

 


