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про виконання плану роботу циклової комісії природничо-математичної 

підготовки за перше півріччя 2022-2023 навчального року 

 

Станом на 1.09.2022 р.  циклова комісія природничо-математичної 

підготовки почала працювати у скдаді 12 викладачів, а саме Базей Н.В., Дьяченко 

О.В., Єриганов О.В., Качан Т.А., Марколенко П.Ю., Петрусенко С.Ю., Романенко 

Т.А., Свиридова А.Б., Слободянюк О.В., Страхов М.В., Тінгаєв О.В., Ящишина  І.Я. 

У І півріччі 2022 – 2023 навчального року відбулося 5 засідань циклової комісії, на 

яких розглядалися пропозиції з власного досвіду, обговорювалась директивні 

документи, державні стандарти, навчально - методична робота викладачів, 

актуальні питання викладацької та позакласної роботи.  

Робота викладачів циклової комісії була активною, виконано великий обсяг 

методичної роботи, а саме: 

1. Затвердженні робочі та навчальні програми по всім дисциплінам, які 

закріплені за цикловою комісією та викладаються у першому семестрі 

(протокол 1 від 31.08.22 р.) 

2. Затверджені варіанти тестових завдань для поточної перевірки знань 

студентів з дисципліни "Лінійна алгебра та аналітична геометрія" для 

студентів 1 курсу денної форми навчання (протокол 2 від 30.09.22 р.). 

3. Розробка вказівок до практичних занять з дисципліни "Астрономія" для 

студентів 2 курсу денної форми навчання (протокол 2 від 30.09.22 р.). 

4. Затвердженні варіанти тестових завдань для проведення  поточної перевірки 

знань студентів 1 курсу ДФН з дисципліни:  "Дискретна математика" 

(протокол 3 від 28.10.22 р.). 

5. Затверджені індивідуальні завдання для поточного контролю знань з 

дисципліни "Математичний аналіз" для студентів 2 курсу денної форми 

навчання (протокол 3 від 28.10.22 р.). 

6. Затверджені варіанти завдань для проведення контрольних робіт з 

дисципліни "Теорія матриць" для студентів 2 курсу денної форми навчання 

(протокол 4 від 25.11.22 р.). 

7. Затверджені варіанти тестових завдань для поточної перевірки знань 

студентів з дисципліни "Біологія" для студентів 1 курсу денної форми 

навчання (протокол 4 від 25.11.22 р.). 

8. Затверджені відеопрезентації для  лекційних занять з дисципліни 

"Математика" для студентів 2 курсу (протокол 5 від 30.12.22 р.). 

9. Затверджені тестові завдання до лекційних занять з дисципліни "Основи 

екології" для студентів 1 курсу для студентів 1 курсу спеціальності 

5.05090306 (протокол 5 від 30.12.22 р.). 

10. Оновлення та доповнення відео-контенту для проведення дистанційного 

навчання з дисциплін, які закріплені за ЦК (презентації, відеофайли дослідів, 

фільми) (протокол 5 від 30.12.22 р.)  та інше. 

 

  В цілому план роботи ЦК за перше півріччя 2022-2023 навчального року 

виконано в повному обсязі.  

 

30.12.22 р.                                                                               Алла СВИРИДОВА 


