
Протокол №8 

засідання циклової комісії загальноосвітніх дисциплін від 19.04.2022 

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 студентоцетрований  підхід навчання. 
2. Про організацію консультацій та відпрацювань занять студентами в 

умовах дистанційного навчання. 
3. Міждисциплінарна інтеграція в навчанні студентів. 
4. Застосування сучасних інформаційних комп’ютерних технологій у 

навчальному процесі. 
 

 

1. СЛУХАЛИ:  
 Сташків О.Д. - Студентоцентроване навчання і викладання – це процес, 
орієнтований на формування такої моделі навчання, за якої ключові 
знання, уміння та навички, якими повинен оволодіти здобувач вищої 
освіти, спрямовані на задоволення його власних потреб і  забезпечують 
його затребуваність на ринку праці, високу здатність до 
працевлаштування. 

ВИСТУПИЛА:  

Коротка В.О. – наголосила, що студентоцентроване навчання передбачає 
забезпечення публічності інформації про освітні програми, широке 
залучення стейкхолдерів до розробки ОП, їх моніторингу та періодичного 
перегляду, враховує потреби здобувачів вищої освіти шляхом створення 
можливостей для гнучких траєкторій навчання, стимулює самостійну 
роботу здобувачів вищої освіти, підтримку впровадження інноваційних 
педагогічних технологій та створення атмосфери взаємоповаги і 
порозуміння між здобувачами освіти і викладачами. 

УХВАЛИЛИ:  
Заслухану інформацію взяти до відома. 

  

2.  СЛУХАЛИ: 
 Сташків О.Д. - щодо необхідності організації консультацій та 
відпрацювань занять студентами в умовах дистанційного навчання.  

ВИСТУПИЛА:  



Кузик І.В.- зазначила, що консультації особливо важливі для студентів, 
які не мають можливості регулярно приєднуватися до занять. 

УХВАЛИЛИ: 
Заслухану інформацію взяти до відома і виконання.  

 

3.СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови циклової комісії про доцільність проведення 
міждисциплінарних зв’язків при вивченні загальноосвітніх дисциплін. 

ВИСТУПИЛИ:  
Ковальчук І. В., Полетко Т.М. - про міждисциплінарну інтеграцію при 
вивченні математики. 
Сташків О. Д. про міждисциплінарну інтеграцію при вивченні хімії, 
зазначила про доцільність наголошувати на важливості вивчення 
фундаментальних дисциплін для майбутніх медиків. 
Людкевич У.І. -  про міждисциплінарну інтеграцію при вивченні фізики 
та астрономії. 
Коротка В. О. - про міждисциплінарну інтеграцію при вивченні 
інформатики. 

УХВАЛИЛИ:   
1. Заслухану інформацію взяти до відома і виконання. 
2. Посилити міждисциплінарну інтеграцію при вивченні 

загальноосвітніх дисциплін. 
4.СЛУХАЛИ: 

Ковальчук І.В. – про застосування сучасних інформаційних 
комп’ютерних технологій у навчальному процесі. В Академії для 
покращення якості освітнього процесу застосовуються такі сервіси 

інформаційних комп’ютерних технологій: Moodle, Zoom, Google-meet. 

Коротка В. О. – про сервіс інформаційних комп’ютерних технологій 

BigBlueButton. 

 

УХВАЛИЛИ:   
1. Заслухану інформацію взяти до відома. 
2. Активізувати застосування сучасних інформаційних комп’ютерних 

технологій при вивченні загальноосвітніх дисциплін. 

 

Голова циклової комісії                                      доктор філософії Сташків О.Д.               
 

Секретар                                                                                             Ковальчук І. 
В.  
 



 


