
Протокол №6 

засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін від 08.02.2022 

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: Рибак Н.Б., Полетко Т. М., Парійчук К. Р. 
 

Порядок денний: 
1. Про проведених заходів щодо популяризації принципів академічної 

доброчесності. 
2. Про обов’язкове проходження медичного огляду викладачами циклової 

комісії.  
3. Про оформлення портфоліо викладачів циклової комісії, що підлягають 

атестації. 
4. Про проведення профорієнтаційної роботи викладачами циклової комісії. 

 

1. СЛУХАЛИ:  
 Сташків О.Д. – про заходи щодо популяризації принципів академічної 
доброчесності. В Академії було реалізовано багато заходів щодо 
популяризації принципів академічної доброчесності: створено відповідну 
нормативну база, комісію з питань академічної доброчесності та 
корпоративної етики, застосовано інструменти впровадження принципів 
академічної доброчесності у освітню та наукову діяльність та контролю 
додержання академічної доброчесності у освітній та науковій діяльності. 

ВИСТУПИВ: 

 Литвин Т.М. – наголосив, що академічна доброчесність є однією з 
ключових складових частин внутрішньої системи забезпечення якості 
освіти. 

УХВАЛИЛИ:  
Заслухану інформацію взяти до відома, продовжувати проводити заходи 

щодо популяризації принципу академічної доброчесності. 
 

2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови циклової комісії про необхідність обов’язкового 
проходження медичного огляду викладачами циклової комісії.  Медичні 
книжки треба здати в медичний пункт до 01.03.2022. 

УХВАЛИЛИ: 
Заслухану інформацію взяти до відома і виконання.  
 



3. СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови циклової комісії про необхідність оформлення 
портфоліо викладачкою, які підлягають атестації (Гасюк Г.Г.) 

УХВАЛИЛИ: 
1. Заслухану інформацію взяти до відома і виконання.  
2. Представити оформлене портфоліо Гасюк Г.Г. на наступному 

засіданні циклової комісії. 

4. СЛУХАЛИ: 
Ковальчук І. В. про необхідність проведення профорієнтаційної роботи 
викладачами циклової комісії у школах Львова та області. 

ВИСТУПИЛИ: 
 Коротка В. О. запропонувати поширювати інформацію про наш 
навчальний заклад, використовуючи соціальні мережі. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Заслухану інформацію взяти до відома і виконання. 
2. Забезпечити  проведення викладачами профорієнтаційної роботи 

викладачами циклової комісії у школах Львова та області. 
 

 

 

 

Голова циклової комісії                                      доктор філософії Сташків О.Д. 
                 

Секретар                                                                                             Ковальчук І. 
В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


