
 



1. Робота вченої ради факультету 

 

Дата 

проведення Питання, що розглядаються Доповідачі  

31.08.2022 

1. Про готовність факультету до роботи та завдання 

на 2022 - 2023 н. р. 
декан факультету  

2. Результати профорієнтаційної роботи 2021-2022 

н.р. 

Результати літньої вступної кампанії за ОР бакалавр 

та магістр. 

Затвердження плану профорієнтаційної роботи на 

2022-2023 н. р. 

декан факультету, 

зав. кафедрами 

3. 3атвердження планів роботи деканату, фізико-

математичного факультету, кафедр, методичної 

комісії, виховної роботи, наукової роботи на 2022-

2023 н.р. 

декан факультету, 

заступники декана, 

зав. кафедрами, 

голова методичної 

комісії 

4. Про надання дозволу на читання лекційних курсів 

викладачам фізико-математичного факультету, які 

не мають наукових ступенів і вчених знань. 

декан факультету, 

зав. кафедрами 

5. Різне  

29.09.2022 

1. Затвердження тем кваліфікаційних робіт 

студентів денної форми навчання на 2022-2023 н.р. 

зав. кафедрами, 
голова методичної 
комісії 

2. Про організацію педагогічної (виробничої) 

практики студентів ОР магістр 2-го року навчання. 

зав. кафедрами, 

методисти 

3. Затвердження робочих програм навчальних 

дисциплін на 2022-2023 н.р. 

декан факультету, 

зав. кафедрами 

4. Різне  

27.10.2022 

1. Про особливості роботи методичної комісії 

факультету та її роль в організації навчального 

процесу 

голова 

методичної 

комісії 

2. Обрання кандидатур професорсько-

викладацького складу за конкурсом 
декан факультету 

3. Про організацію педагогічної практики студентів 

ОР «Магістр» 2-го року навчання 
зав. кафедрами  



4. Різне  

24.11.2022 

1. Адаптація студентів І курсу  

заступник декана 

з виховної роботи, 

куратори 

2. Аналіз результатів атестації студентів факультету 
декан 

факультету 

3. Про затвердження тем кваліфікаційних робіт 

студентів заочної форми навчання (ОР Магістр 1-го 

року навчання) фізико-математичного факультету 

зав. кафедрами  

4. Результати педагогічної практики студентів 

освітнього рівня «Магістр» 
керівники 

практик  

5. Різне  

29.12.2022 

1. Звіт про виконання планів виховної роботи 

кураторів І курсів у І семестрі. Стан та перспективи 

покращення навчально-виховної роботи на 

факультеті. 

заст. декана з 

виховної роботи, 

голова 

студентського 

самоврядування, 

декан факультету 

2. Про готовність факультету до підсумкової 

атестації за 1-й семестр 2022-2023 н.р. 

декан 

факультету, зав. 

кафедрами 

3. Обговорення та затвердження звітів 

зареєстрованих наукових робіт. 
керівники тем 

4. Результати виробничої практики студентів 

освітнього рівня «Магістр» кафедри бізнес-

економіки та адміністрування. 

керівники 

практик 

5. Звіт голів ЕК освітнього рівня «Магістр» голови ЕК 

6. Різне  

26.01.2023 

1. Аналіз результатів підсумкової атестації 

студентів за 1-й семестр 2022-2023 н.р. 

декан 

факультету, зав. 

кафедрами 

2. Про стан та перспективи науково- дослідної 

роботи на факультеті 

заступник декана 

з наукової роботи 

3.Різне  



23.02.2023 

1. Про організацію педагогічної практики в 

базових школах та інших навчальних закладах 

студентів 4-го курсу 

методисти з 

педагогічної 

практики кафедр 

2. Про стан ліквідації заборгованості студентів 

денної та заочної форм навчання 

декан 

факультету 

3. Обговорення та затвердження програм і завдань 

до вступних іспитів.  

декан 

факультету  

зав. кафедрами 

4. Різне  

30.03.2023 

1. Про підготовку факультету до Днів науки в 

університеті. 

заступник декана 

з наукової роботи 

2. Про підготовку факультету до підсумкової 

атестації та затвердження відповідної 

документації 

декан 

факультету, 

голова 

методичної 

ради, 

зав. кафедрами 

3.Різне  

27.04.2023 

1. Результати педагогічної практики студентів 4-го 

курсу 

декан 

факультету, 

відп. методисти 

2.Результати атестації студентів факультету. 

декан 

факультету, зав. 

кафедрами 

3. Про розподіл та проведення виробничо-

ознайомчої практики студентів 2 курсу денної 

форми навчання кафедри бізнес-економіки та 

адміністрування. 

керівники 

практик 

4. Різне  

25.05.2023 

1. Про готовність факультету до підсумкової 

атестації за 2-й семестр 2022-2023 н.р. 

Результати тестування випускників факультету 

декан 

факультету, 

зав. кафедрами 

2. Про планування навчальної роботи у 2022-2023 

н.р. 

декан 

факультету, 

зав. кафедрами 



3. Про якість підготовки кваліфікаційних робіт, 

результати попереднього захисту та затвердження 

рецензентів. 

декан 

факультету, 

зав. кафедрами 

4. Про особливості проведення профорієнтаційної 

роботи кафедр факультету 

декан 

факультету, 

зав. кафедрами 

5. Підсумки науково-дослідної роботи студентів на 

факультеті за 2022-2023 н.р. Про проведення 

студентських Днів науки. 

заст. декана з 

наукової роботи 

6. Різне  

29.06.2023 

1. Аналіз результатів державної підсумкової 

атестації студентів  

Звіти голів ЕК 

декан факультету 

зав. кафедрами 

голови ЕК 

2. Обрання кандидатур професорсько-

викладацького складу за конкурсом 
декан факультету 

3. Про результати проведення виробничої практики 

студентів 3 курсу денної форми навчання кафедри 

бізнес-економіки та адміністрування 

керівник 

практики 

4. Результати літньої підсумкової атестації 

студентів. 
декан факультету 

5. Про особливості вступної кампанії 2023 р. декан факультету 

6. Різне  

 

  



2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ 

деканату фізико-математичного факультету 

 

№ Напрями роботи Відповідальні 

1. ПЛАНУВАННЯ 

1.1. Складання та затвердження поточного плану 

роботи деканату на 2022-2023 н.р. 

Деканат (спільно з 

завідувачами кафедр, 

кураторами груп) 

1.2. Складання та затвердження плану Вченої 

ради факультету 

Деканат, члени вченої 

ради факультету 

1.3. Складання та затвердження робочих 

навчальних планів  

Деканат (спільно із 

завідувачами кафедр) 

1.4. Складання та затвердження плану виховної 

роботи факультету 

Заступник декана 

1.5. Складання та затвердження плану наукової 

роботи факультету 

Заступник декана 

1.6. Затвердження плану проведення 

профорієнтаційної роботи 

Декан, завідувачі 

випускних кафедр 

1.7. Планування роботи кураторів академічних 

груп 

Декан факультету, 

заступник декана 

1.8. Складання та затвердження графіку 

навчального процесу 

Деканат 

1.9. Складання розкладу навчальних занять Декан (спільно з 

навчальним відділом 

університету) 

 

 

 

  



2. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

2.1. Організація навчального процесу на 

факультеті 

Деканат 

2.2. Науково-методичне керівництво діяльністю 

академічних консультантів груп факультету 

Деканат 

2.3. Затвердження плану роботи студентського 

самоврядування 

Деканат і рада 

студентського 

самоврядування 

2.4. Організація діяльності старостату факультету Деканат 

2.5. Організація студентських об’єднань за 

науковими та творчими вподобаннями 

студентів 

Деканат і раді 

студентського 

самоврядування 

2.6. Проектування та налагодження зв’язків 

факультету з державними, освітніми, 

громадськими установами 

Деканат 

2.7. Створення та підтримка сприятливої 

атмосфери плідного співробітництва 

педагогічного та студентського колективів 

Деканат 

2.8. Формування у студентства сумлінного 

ставлення до навчання 

Деканат 

2.9. Організація та створення ефективних умов 

для розвитку творчих здібностей студентів 

Деканат, куратори 

груп, рада 

студентського 

самоврядування 2.10. Організація заходів щодо створення іміджу 

факультету 

Деканат, студентське 

самоврядування 

2.11. Організація і проведення вузівського туру 

студентських предметних олімпіад 

Заступник декана 

2.12. 
Організація та проведення студентських 

наукових конференцій 
Заступник декана 

2.13. 

Організація участі студентів факультету у 

вузівському турі конкурсу на кращу наукову 

роботу 

Деканат (спільно з 

завідувачами кафедр) 

2.14. 
Організація роботи гуртків та проблемних 

груп на факультеті 
Деканат (спільно з 

завідувачами кафедр) 

2.15. 

Організація участі студентів факультету у 

Всеукраїнському турі студентських олімпіад 

та турнірів 

Деканат (спільно з 

завідувачами кафедр) 



3. КОНТРОЛЬ 

3.1. 
Контроль виконання робочих навчальних 

планів спеціальностей факультету 
Деканат 

3.2. 
Контроль виконання графіку навчального 

процесу 
Деканат 

3.3. 
Контроль проведення навчальних занять 

викладачами 
Деканат, старостат 

3.4. 
Контроль відвідування навчальних занять 

студентами 
Деканат, викладачі 

3.5. Контроль виконання плану виховної роботи Деканат 

3.6. Контроль діяльності старостату Деканат 

3.7. 
Контроль діяльності кураторів академічних 

груп 
Деканат 

3.8. 
Контроль за виконанням та впровадженням 

рішень вченої ради факультету 
Деканат 

3.9. 
Контроль виконання плану наукової роботи 

студентів 
Деканат 

3.10. 
Контроль за виконанням рішень методичної 

ради 
Деканат 

 
2.1. ЗМІСТ І ФОРМИ РОБОТИ 

деканату фізико-математичного факультету 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

1 
Участь у загально-університетській церемонії 

посвяти у студенти 
Деканат 

2 
Проведення батьківських зборів студентів 1-

го курсу та вступників за СТН 
Деканат 

3 Виконання плану профорієнтаційної роботи 
Деканат, завідувачі 

кафедр 

4 
Розподіл студентів І курсу на академічні 

групи 

Декан, заступник декана 

факультету, секретар 

деканату 

5 
Здійснення адаптаційних заходів щодо 

навчання першокурсників 
Деканат 

6 
Призначення академічних консультантів груп 

1 курсу 
Зав. кафедрами 

7 Призначення старост академічних груп Деканат 



8 Формування активу груп 
Деканат, куратори, 

самоврядування 

9 
Закріплення аудиторного фонду факультету за 

студентством 
Декан, куратори 

10 
Організація та проведення Дня відкритих 

дверей 
Деканат 

11 
Організація та проведення відбіркового туру 

конкурсу "Алло, ми шукаємо таланти" 

Заступник декана, 

академічні 

консультанти, 

студентське 

самоврядування 

12 Організація щотижневих зборів старостату Деканат 

13 Проведення зборів студентів- першокурсників Деканат 

14 
Залучення студентів до участі у благоустрої 

факультету та університету 
Деканат 

15 Відвідування театрів 
Заступник декана, 

студентське 

самоврядування 

16 
Організація проведення педагогічної 

практики в школі магістрами 1-го р.н. 

Декан, завідувачі кафедр, 

керівники практик 

17 
Проведення заходів у відповідності з планом 

виховної роботи 

Заступник декана, 

студентське 

самоврядування 

18 
Проведення заходів у відповідності з планом 

наукової роботи 

Деканат, студентське 

самоврядування 

ЖОВТЕНЬ 

1 
Організація урочистостей з приводу 

святкування Дня вчителя 

Заступник декана з 

виховної роботи 

2 
Участь у загально-університетському 

легкоатлетичному кросі 
Деканат 

3 
Організація розподілу студентів- випускників 

за місцями майбутнього працевлаштування 
Декан, заступник декана 

4 
Допомога студентській команді КВК у 

підготовці до виступів 

Заступник декана, 

студентське 

самоврядування 

5 

Проведення заходів у відповідності з планом 

виховної роботи СумДПУ імені А.С. 

Макаренка 

Деканат, студентське 

самоврядування 

6 
Організація роботи фізико-математичного 

фестивалю 
Деканат 

7 Організація щотижневих зборів старостату Деканат 



8 Виконання плану профорієнтаційної роботи 
Деканат, завідувачі 

кафедр 

ЛИСТОПАД 

1 
Дослідження стану здоров’я студентів І курсу 

факультету. 
Деканат 

2 
Організація та проведення профорієнтаційної 

роботи з майбутніми абітурієнтами 

Декан, завідувачі кафедр, 

самоврядування 

3 
Організація відвідування театральних вистав з 

подальшим їх обговоренням 

Заступник декана, 

студентське 

самоврядування 

4 
Організація проведення святкування 

Міжнародного дня студента  

Заступник декана, 

куратори груп 

5 
Організація підготовки приміщень факультету 

до зимового періоду. 
Деканат, куратори 

6 

Організація участі студентів в 

університетських змаганнях з баскетболу, 

волейболу та ін. 

Декан, куратори груп 

7. Проведення поточної атестації студентів Декан, викладачі 

8 
Проведення підсумкової конференції з 

педагогічної практики для студентів 5 курсу 
Декан, керівники практик 

9 
Організація та проведення 1-го туру 

Всеукраїнської студентської олімпіади 
Заступник декана 

10 

Відвідування студентів, які проживають у 

гуртожитку з метою перевірки санітарного 

стану кімнат та їх облаштування 

Деканат 

11 
Проведення заходів у відповідності з планом 

виховної роботи 

Деканат, студентське 

самоврядування 

12 Підготовка до акредитації Деканат, зав.кафедрами 

13 Збори курсів Деканат 

14 Організація щотижневих зборів старостату Деканат 

15 Виконання плану профорієнтаційної роботи 
Деканат, завідувачі 

кафедр 

ГРУДЕНЬ 

1 
Організація тематичного диспуту до 

міжнародного дня прав людини 

Студентське 

самоврядування 

2 
Проведення конкурсу на кращу навчальну 

аудиторію 
Деканат 



3 
Проведення конкурсу на кращу навчальну 

групу 
Деканат 

4 
Проведення попереднього розподілу 

випускників факультету 
Декан, заступник декана 

5 
Організація та проведення ІІ-го туру 

Всеукраїнської студентської олімпіади 
Заступник декана 

6 
Організація та проведення благодійних акцій 

до Новорічних свят у допомогу дітям-сиротам 

Декан, студентське 

самоврядування 

7 
Організація Новорічних святкувань на 

факультеті 
Заступник декана 

8 Підготовка до проведення зимової сесії Деканат 

9 
Проведення заходів у відповідності з планом 

виховної роботи 

Деканат, студентське 

самоврядування 

10 Вручення дипломів магістрам Деканат 

11 Організація щотижневих зборів старостату Деканат 

12 Виконання плану профорієнтаційної роботи 
Деканат, завідувачі 

кафедр 

СІЧЕНЬ 

1 
Проведення заліково-екзаменаційної сесії і 

нарахування стипендії 
Деканат 

2 
Організація навчального процесу на II 

семестр 
Декан факультету 

3 
Аналіз успішності за І семестр в академічних 

групах 
Декан факультету 

4 
Підготовка до проведення семінарів для 

вчителів шкіл області 

Деканат, завідувачі 

кафедр 

5 Організація щотижневих зборів старостату Деканат 

6 Виконання плану профорієнтаційної роботи Деканат, завідувачі 

кафедр ЛЮТИЙ 

1 
Організація зборів академічних груп з питань 

аналізу підсумків зимової сесії 
Деканат 

2 
Організація індивідуальних зустрічей з 

батьками невстигаючих студентів 

Декан, заступник декана 

факультету 

3 
Підготовка та організація виробничої 

педагогічної практики студентів 4-го курсу 

Декан, керівники 

практики 

4 
Організація та проведення міжнародного дня 

рідної мови 
Декан факультету 



5 
Проведення заходів у відповідності з планом 

виховної роботи 

Деканат, студентське 

самоврядування 

6 Організація щотижневих зборів старостату Деканат 

7 Виконання плану профорієнтаційної роботи 
Деканат, завідувачі 

кафедр 

БЕРЕЗЕНЬ 

1 
Організація підготовки КВК факультету до 

фіналу 

Заступник декана, 

студентське 

самоврядування 

2 
Визначення переможців вузівської 

студентської олімпіади та їх нагородження 

Заступник декана, 

викладачі 

3 

Організація відвідування театральних вистав 

міста студентами факультету до 

міжнародного дня театру 

Заступник декана 

4 
Проведення Дня відкритих дверей на 

факультеті 
Декан факультету 

5 

Організація та святкування Дня фізико-

математичного факультету (остання субота 

місяця) 

Деканат, студентське 

самоврядування 

6 
Проведення заходів у відповідності з планом 

виховної роботи 

Деканат, студентське 

самоврядування 

7 
Організація роботи фізико-математичного 

фестивалю 
Деканат 

8 Організація щотижневих зборів старостату Деканат 

9 Виконання плану профорієнтаційної роботи 
Деканат, завідувачі 

кафедр 

КВІТЕНЬ 

1 
Підготовка та організація Днів студентської 

науки 

Заступник декана, 

кафедри факультету 

2 Проведення поточної семестрової атестації Декан, викладачі 

3 
Аналіз результатів виробничої педагогічної 

практики студентів 4 курсу 

Деканат, завідувачі 

кафедрами, керівники 

практики 

4 
Організація та проведення на факультеті Дня 

навколишнього середовища 
Заступник декана 

5 
Організація та проведення попереднього 

захисту дипломних робіт 

Декан факультету, зав. 

кафедрами 



6 
Проведення заходів у відповідності з планом 

виховної роботи 

Деканат, студентське 

самоврядування 

7 Проведення конкурсу на кращу групу 
Деканат, студентське 

самоврядування 

8 Організація щотижневих зборів старостату Деканат 

9 Виконання плану профорієнтаційної роботи 
Деканат, завідувачі 

кафедр 

ТРАВЕНЬ 

1 
Участь у загальноміських заходах, 

присвячених Дню Перемоги 
Заступник декана 

2 Підготовка до святкування Дня матері 
Заступник декана, 

студентське 

самоврядування 
3 

Організація та проведення комп’ютерного 

тестування студентів 1-4 курсів 
Деканат, кафедри 

4 

Підготовка до проведення державних іспитів, 

захисту дипломних робіт випускників ступеня 

"бакалавр" 

Деканат, завідувачі 

кафедр 

5 
Підготовка до проведення літньої заліково-

екзаменаційної сесії 
Деканат 

6 
Проведення заходів у відповідності з планом 

виховної роботи 

Деканат, студентське 

самоврядування 

7 Організація щотижневих зборів старостату Деканат 

8 Виконання плану профорієнтаційної роботи 
Деканат, завідувачі 

кафедр 

 ЧЕРВЕНЬ 

1 
Проведення літньої заліково-екзаменаційної 

сесії 
Деканат 

2. 
Підготовка рейтингу студентів на поселення в 

гуртожиток 

Деканат, студентське 

самоврядування 

3 

Проведення державних іспитів, захисту 

кваліфікаційних робіт випускників освітнього 

рівня "бакалавр". 

Деканат, завідувачі 

кафедр 

4 Аналіз підсумків навчального року Деканат 

5 Вручення дипломів бакалаврам Деканат 

6 Організація щотижневих зборів старостату Деканат 

 

 



2.2. ПЛАН ЗАСІДАНЬ ДЕКАНАТУ 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

на 2022-2023 н.р. 

 

Дата Зміст заходу Доповідачі 

19.09.2022 р. 

Підсумки вступної компанії на ОР 

«Бакалавр»  

Про розподіл академічного 

навантаження на кафедрах 

Аналіз результатів кваліфікаційних 

іспитів та затвердження плану ліквідації 

зауважень голів ДЕК  

Планування діяльності старостату 

Затвердження графіків консультацій 

студентів викладачами кафедр 

Поточні питання 

Декан, заступники 

декана, завідувачі 

кафедрами 

17.10.2022 р. 

Підсумки вступної компанії на ОР 

«Магістр» 

Про організацію роботи гуртків, секцій. 

Про наповнюваність сайту факультету 

Про організацію днів відкритих дверей 

Про організацію фізико-математичного 

фестивалю 

Поточні питання 

Декан, заступники 

декана, завідувачі 

кафедрами 

21.11.2022 р. 

Про підготовку студентів до участі у 

Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт та предметних олімпіад 

Аналіз результатів попередньої атестації 

студентів 

Поточні питання 

Декан, заступники 

декана, завідувачі 

кафедрами 

19.12.2022 р. 

Про академічну мобільність студентів і 

викладачів факультету  

Про підсумки діяльності кафедр 

факультету за І семестр 2022-2023 

навчального року 

Аналіз результатів анкетування 

студентів за І семестр 

Поточні питання 

Декан, заступники 

декана, завідувачі 

кафедрами 

23.01.2023 р. 

Обговорення результатів підсумкової 

атестації студентів ОР «Магістр» 

Аналіз результатів зимової сесії. 

Підведення підсумків з виховної та 

наукової роботи студентів та викладачів 

факультету. 

Поточні питання 

Декан, заступники 

декана, завідувачі 

кафедрами 

20.02.2023 р. 

Про хід профорієнтаційної роботи на 

факультеті 

Про дотримання академічної 

доброчесності 

Результати відвідування студентських 

гуртожитків викладачами факультету. 

Поточні питання 

Декан, заступники 

декана, завідувачі 

кафедрами 



20.03.2023 р. 

Обговорення програм вступних іспитів 

Обговорення складів екзаменаційних 

комісій за спеціальностями й освітніми 

рівнями 

Про підготовку до святкування Дня 

фізико-математичного факультету 

Про організацію фізико-математичного 

фестивалю 

Поточні питання 

Декан, заступники 

декана, завідувачі 

кафедрами 

17.04.2023 р. 

Аналіз результатів попередньої атестації 

студентів 

Про впровадження в освітній процес 

нових форм і методів навчання 

Стан виконання кафедральних наукових 

досліджень, роботу наукових 

лабораторій факультету 

Поточні питання 

Декан, заступники 

декана, завідувачі 

кафедрами 

15.05.2023 р. 

Організація роботи Екзаменаційних 

комісій 

Про здобутки та перспективи діяльності 

кафедр на 2023-2024 навчальний рік 

Аналіз результатів анкетування 

студентів за ІІ семестр 

Про підготовку до вступної кампанії 

Поточні питання 

Декан, заступники 

декана, завідувачі 

кафедрами 

 

  



3. Загальнофакультетські заходи 

 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 
Організатори 

1. Батьківськи збори. Посвята 1-курсників 
Вересень - 

Жовтень 

Деканат, 

студентське 

самоврядування 

2. 
День відкритих дверей (ярмарка 

професій) 

Вересень - 

Жовтень 

Деканат, кафедри, 

студентське 

самоврядування 

3. 

Участь у загально університетському 

спортивному святі, присвяченому Дню 

фізичної культури і спорту 

вересень 

 

Деканат, 

студентське 

самоврядування 

4. 
Студентська звітно-виборча конференція 

з питань самоврядування 

вересень 

 

Студентське 

самоврядування 

5. Свято працівників освіти 
жовтень 

 

Студентське 

самоврядування 

6. День захисника Вітчизни 
14 жовтня 

 

Студентське 

самоврядування 

7. Фізико-математичний фестиваль 
жовтень-

листопад  
Деканат, кафедри 

8. Міжнародний День студента 
листопад 

 

Деканат, 

студентське 

самоврядування 

9. 
Вручення дипломів випускникам 

магістратури 

грудень 

  

Деканат, кафедри, 

студентське 

самоврядування 

10. Святкування 95 річниці університету 
грудень 

 

Деканат, кафедри, 

студентське 

самоврядування 

11. 
Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт 

лютий 

 
Завідувачі кафедрами 

12. Жіночій день 
березень 

 

Студентське 

самоврядування 

13. День факультету 
березень 

 

Деканат, кафедри, 

студентське 

самоврядування 



14. Фізико-математичний фестиваль 
березень-

квітень  
Деканат, кафедри 

15. 
День відкритих дверей. Учнівська 

олімпіада 

квітень 

 
Деканат 

16. День науки 
травень 

 
Деканат 

17. 
Вручення дипломів випускникам 

бакалаврату 

червень 

 
Деканат 

18. 
Участь у відзначенні Дня незалежності 

України 

червень 

 
Деканат 

 

 

  



4. Організаційна робота 

 

№ 

п/

п 

Зміст роботи 
Терміни 

виконання 
Організатори 

1. 
Огляд готовності факультету до нового 

2022-2023 н.р. 

25- 

27.08.2022 Деканат 

2. 
Забезпечення кафедр необхідною 

документацією для планування й обліку 

навчального процесу 

до 

27.08.2022 
Деканат 

3. 

Організувати проведення лекції 

«Особливості навчального процесу в 

СумДПУ імені А.С. Макаренка» для 

студентів 1-го курсу 

Вересень  Декан 

4. 
Затвердження плану роботи кафедр 

факультету 

Серпень -

Вересень  Зав. кафедрами 

5. 
Провести зустріч І курсу з керівним 

складом факультету 

Вересень, 

жовтень 

 

Деканат 

6. 
Підготувати графіки навчального процесу 

на 2022-2023 н.р. 

до 

01.09. 2022 
Деканат 

8. 

Провести на 1 - 5 курсах збори щодо 

особливостей навчання в умовах 

кредитно-трансферної системи організації 

навчального процесу 

Вересень Деканат 

9. Провести батьківські збори на 1-му курсі Вересень Деканат 

10. 
Затвердити плани виховної та науково- 

дослідної роботи на факультеті 
Вересень 

Каленик В.М., 

Заст. декана з 

наук. роботи 

Заст. декана з 

вих. роботи 11. Спланувати роботу деканату на 2023- 

2024 н.р. 
Липень Деканат 

12. 

Підготувати всю необхідну документацію 

для планування навчального процесу на 

2023-2024 н.р. 
Березень Деканат 

 

  



5. Науково-дослідна робота 

 

№ 

п/

п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1. 
Підготувати план науково-дослідної 

роботи факультету на 2022-2023 н.р. 
Серпень  

Заст. декана з 

наук. роботи, зав. 

кафедрами, 

студентське 

самоврядування 

2. 

Організація та проведення І етапу 

студентської олімпіади з математики, 

фізики, інформатики, економіки 

до 

15.12.2022 

Заст. декана з 

наук. роботи, 

студентське 

самоврядування 

3. 

Організація та проведення II етапу 

студентської олімпіади з математики, 

фізики, інформатики, економіки 

до 1.03.2023 

Заст. декана з 

наук. роботи, 

студентське 

самоврядування 

4. 

Провести анкетування студентів з метою 

з’ясування інтересів студентів до 

виконання науково-дослідної роботи 

Жовтень 

Каленик М.В., зав. 

кафедрами, 

студентське 

самоврядування 

5. 
Проведення наукових семінарів за участі 

магістрантів 

листопад 2022- 

березень 2023 

Керівники 

магістерських 

робіт, 

Заст. декана з 

наук. роботи 

6. 
Випуск збірника тез за результатами 

наукової роботи викладачів факультету 
до 1.05.2023 

Заст. декана з 

наук. роботи 

7. 
Активізація роботи студентських гуртків 

протягом року 
 

8. 
Виконання плану НДР 

протягом року 
 

 

  



6. Культурно-масова робота 

 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1. Посвята першокурсників 
Вересень - 

Жовтень 

Деканат, 

студентське 

самоврядування 

2. 

Проведення конкурсу «Твої 

таланти, фізмат!» (серед 

першокурсників) 

Вересень 2022 

Каленик М.В., 

студентське 

самоврядування 

3. Випуск стіннівок «Осінь» Вересень 2022 

Каленик М.В., 

студентське 

самоврядування 

4. 

Знайомство з рідним краєм 

(туристичні поїздки студентів 1 -

го курсу) 

Вересень - 

Жовтень 
куратори 

5. 
Святкування дня працівників 

освіти 
жовтень 2022 

Каленик М.В., 

студентське 

самоврядування 

6. Фотоконкурс «Я, літо, друзі» жовтень 2022 
Студентське 

самоврядування, 

студенти IV курсу 

7. Участь у КВК 

Протягом 

навчального 

рроку 

Студентське 

самоврядування 

8. Святкування Дня студента листопад 2022 
Студентське 

самоврядування 

9. 
Благодійний ярмарок до Дня 

Святого Миколая 
грудень 2022 

Студентське 

самоврядування 

10. Новорічне свято грудень 2022 
Студентське 

самоврядування 

11. 

Благодійна акція допомоги дітям-

сиротам Штепівського будинку-

інтернату 
грудень 2022 

Студентське 

самоврядування 

12. 
Урочиста церемонія вручення 

дипломів 
січень 2023 Деканат   

13. Козацькі розваги лютий 2023 
Студентське 

самоврядування 

14. Вітання жінок березень 2023 Студентське 

самоврядування 



15. 

Культурна програма для 

учасників підсумкової науково- 

практичної конференції 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт 

березень 2023 
Студентське 

самоврядування 

16. 

Участь у конкурсах університету: 

1. Конкурс талантів 

2. Міс та містер факультету/ 

університету 

3. Гуморина 

за планом 

університету 

Студентське 

самоврядування 

17. 

День фізмату.  

Гала концерт, присвячений 

річниці святкування Дня 

факультету 

березень 2023 

Каленик М.В., 

студентське 

самоврядування 

18. День відкритих дверей 
жовтень 2022 

квітень 2023 

Каленик М.В., 

кафедри, 

студентське 

самоврядування 

19. 
Туристичний похід студентів 

фізмату 
вересень 2022 

травень 2023 

Студентське 

самоврядування 

20. 
 Виконання плану виховної 

роботи факультету протягом року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7. Виховна робота 

 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальні, 

організатори 

1. Робота з кураторами груп 
протягом 

року 

Деканат, Заст. 

декана з вих. 

роботи 

2. 
Підготовка та затвердження планів 

виховної роботи кураторів 
Вересень 

Деканат, Заст. 

декана з вих. 

роботи, куратори 

3. 
Проведення семінарів для 

студентського самоврядування 
щомісяця 

Заст. декана з вих. 

роботи, 

студентське 

самоврядування 
4. 

Планування соціально-виховної 

роботи у гуртожитку 
щомісяця 

Заст. декана з вих. 

роботи, куратори 

5. 

Проведення звітно-виборчої 

конференції студентського 

самоврядування 
жовтень 

Заст. декана з вих. 

роботи, 

студентське 

самоврядування 

6. 

Організація зустрічей, діалогів 

кураторів, викладачів, 

старшокурсників зі студентами 

протягом 

року 

Заст. декана з вих. 

роботи 

7. 
Вивчення питання щодо адаптації І 

курсу 
до 1.12.2022 

Заст. декана з вих. 

роботи 

8. Проведення семінарів кураторів 
протягом 

року 

Заст. декана з 

вих. роботи 

9. 

Забезпечення соціально- 

психологічного супроводу 

навчально-виховного процесу 

протягом 

року 

Заст. декана з вих. 

роботи 

10. 

Проведення профілактичної роботи 

з формування дбайливого ставлення 

студентів до матеріально-технічних 

цінностей, які закріплені за 

факультетом 

протягом 

року 

Заст. декана з вих. 

роботи 

студентське 

самоврядування 

11. 

Проведення профілактичної роботи 

зі студентами щодо формування 

здорового способу життя (тренінги, 

бесіди, дискусії, перегляд 

тематичних фільмів) 

протягом 

року 

Заст. декана з вих. 

роботи 

студентське 

самоврядування 

 

  



8. Організація робіт щодо покращення зовнішнього вигляду факультету 

 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1. 
Провести ремонтні роботи на 1 

поверсі корпусу фіз-мату 

Протягом 

року  

деканат, кафедра 

фізики та МНФ 

2. 

Провести підготовку аудиторій 

фізико-математичного факультету до 

навчального процесу 

до 1.09.2022 

деканат, студенти 

1-го курсу, 

студентське 

самоврядування 

3. 
Ремонт та естетичне оформлення 1 

поверху фіз-мат факультету 

Протягом 

навчального 

року 

Деканат 

4 

Привести у належний стан 

документацію щодо матеріально-

технічного забезпечення факультету 

протягом 

навчального 

року 

Деканат, 

завідувачі кафедр, 

завідувач 

лабораторіями 

5 

Провести ремонтні роботи в 

лабораторіях кафедри фізики 

(134,135). 

За можливістю Деканат 

6  
Заміна вікон в аудиторіях 100, 146, 

245. 
За можливістю Деканат 

7 
Ремонт підлоги (заміна лінолеуму) в 

ауд. 276, 146. 
За можливістю Деканат 

8 
Заміна освітлення в аудиторіях, та 

коридорі 2-го поверху корпусу Б 
За можливістю Деканат 

9 Оновлення комп’ютерної техніки За можливістю Деканат 

 

 

 

  



9. Навчально-методична робота 

 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1. 
Затвердити план роботи методичної 

комісії факультету 

Вересень 

2022 р. 

Голова метод. 

комісії, декан 

2. 

Розробка та удосконалення 

методичного забезпечення 

самостійної роботи студентів 

відповідно до норм кредитно- 

модульної системи організації і 

проведення контролю 

протягом 

року 

Голова метод. 

комісії  

деканат 

3. 
Скласти графіки проведення 

міжсесійного контролю студентів 

Вересень  
деканат 

4. 

Скласти графіки проведення 

деканатського та ректорського 

контролю 

Жовтень, 

Лютий 
деканат 

5. 
Затвердження тем кваліфікаційних 

робіт 
Жовтень  

декан, зав. 

кафедрами 

6. 

Заключити договори з базовими 

школами для проходження 

виробничих практик 

Жовтень 
декан, методисти 

кафедр 

9. 

Вивчити питання забезпечення 

студентів факультету навчальною 

літературою 

до 01.11.2022 
декан., зав. 

кафедрами 

10. 

Систематично здійснювати 

контроль за якістю навчального 

процесу 

протягом 

року 
деканат 

11. 

Відновити взаємне відвідування 

викладачами та обговорення 

відкритих занять на засіданнях 

кафедр 

протягом 

року 
Зав. кафедрами 

12. 

Організувати роботу 

екзаменаційної комісії та провести 

атестацію студентів 

грудень 2022 

червень 2023 
деканат 

13. 
Підготувати план роботи 

факультету на 2020-2022 н.р. 

квітень- 

травень 2023 
деканат 

14. 
Підготувати план роботи вченої 

ради на 2020-2022 н.р.. 
травень 2023 деканат 



15. 

Підготувати проекти наказів про 

переведення студентів на 

наступний курс навчання 

червень 2023 деканат 

16. 
Підготувати проекти наказів про 

випуск студентів 
травень 2023 деканат 

17. 

Підготувати пропозиції щодо голів 

ЕК та членів екзаменаційних 

комісій 

Вересень-

Жовтень 

2022 

декан, зав. 

кафедрами 

18. 

Підготувати наказ про тривалість 

практик та норми розподілу годин 

на 2023-2023 н.р. 

січень 2023 

деканат 

навчальний 

відділ 

19. 
Підготувати накази про 

проходження студентами практик 
Протягом року деканат 

20. 
Проведення учнівської олімпіади з 

математики та фізики 
квітень 2023 

Завідувачі 

кафедрами 

21. 
Підготувати графік роботи ДЕК у 

2022-2023 н.р. 

грудень 

2022-квітень 

2023 

деканат 

22. 
Затвердити розклад занять на І 

семестр 2022 – 2023 н.р. 
Вересень деканат 

23. 

Підготувати проект розподілу 

штатних одиниць професорсько- 

викладацького складу на 2023- 2023 

н.р 

до 20.05.2023 деканат 

24. 

Підготувати наказ про допуск 

студентів до підсумкової державної 

атестації 

грудень, 

травень 
деканат 

25. 
Підготувати документацію до 

підсумкової державної атестації 
квітень 2022 деканат 

26. 
Провести деканатські та ректорські 

контрольні роботи 
за графіком деканат 

27. 

Затвердити склад предметних 

комісій, екзаменаційних комісій, 

екзаменаційні матеріали, розклад 

екзаменів 

до 15.05.2023 деканат 

28. 
Підготувати матеріали для прийому 

абітурієнтів 2023 р. 
до 1.06.2023 

деканат, зав. 

кафедрами 

 

  



10. Інформатизація факультету 

 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1. 

Організація онлайн зустрічей 

деканату, кафедр з абітурієнтами, 

студентами, стейк-холдерами, 

викладачами та вчителями 

навчальних закладів 

протягом року 
Деканат, завідувачі 

кафедрами 

2. 

Залучати студентів факультету до 

робіт по створенню нових 

програмних засобів 

протягом року 
Деканат, завідувачі 

кафедрами 

3. 

Сприяти постійному 

інформаційному наповненню 

факультетського сайту 

протягом року Каленик М.В. 

4. 
Оновлення лабораторій 

інноваційних технологій 
протягом року 

Деканат, завідувачі 

кафедрами 

5. 

Розробляти методи і засоби 

програмно-інформаційної та 

організаційно-технологічної 

підтримки впровадження кредитно-

трансферної системи навчання 

протягом року 
Деканат, завідувачі 

кафедрами 

6. 
Впроваджувати в практику 

проведення Інтернет конференцій 
протягом року 

Деканат, завідувачі 

кафедрами 

 

  



11. Зв’язки з підприємствами, закладами та установами освіти 

 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1. 

Сприяти якісній перепідготовці 

викладачів кафедр (стажування , творчі 

відпустки ) 

згідно 

графіка 
Зав. кафедрами 

2. 

Розвивати зв’язки факультету з 

провідними виробничими 

підприємствами з метою зміцнення 

наукового співробітництва, проведення 

практик 

протягом 

року 

декан,  

зав. кафедрами 

3. 

Зміцнювати творчі зв’язки факультету з 

базовими ЗОШ різних типів, міськими, 

районними відділами освіти 

протягом 

року 
декан 

4. 

Посилити співпрацю з підприємствами, 

організаціями та установами з метою 

працевлаштування випускників 

факультету 

протягом 

року 
декан 

5. 

Брати участь у методичних об’єднаннях 

учителів, виступати з актуальних 

питань природничих наук 

протягом 

року 

голова метод. 

комісії, декан  

6. 

Надавати допомогу районним і міським 

відділам освіти у підготовці і 

проведенні науково-практичних 

конференцій, семінарів з актуальних 

питань розвитку освіти і вдосконалення 

навчально-виховної роботи в закладах 

освіти 

протягом 

року 

голова метод. 

комісії, декан 

7. 

Сприяти підготовці та випуску 

навчально-методичних матеріалів для 

закладів освіти  

протягом 

року 

голова метод. 

комісії, декан 

 

 

  



12. ПЛАН ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 
№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконанн

я 

Відповідальні 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1. 
Аналіз результатів вступної кампанії 

2022 року 
вересень Деканат 

2. 

Організація щомісячної 

профорієнтаційної роботи в закладах 

середньої та передвищої освіти області  

протягом 

 року 

Деканат, 

завідувачі кафедр 

3. 

Проведення занять на підготовчих 

курсах університету з математики, 

фізики 

протягом 

року 

Деканат, 

завідувачі кафедр 

4. 
Виїзд у райони для популяризації 

факультету та спеціальностей 

протягом 

року 
завідувачі кафедр 

5. 

Супровід педагогічної практики 

студентів 4 курсу та магістрантів 

(екскурсії для абітурієнтів по 

факультету, виступи викладачів-

керівників практики перед 

старшокласниками та їх батьками) 

вересень- 

жовтень 

2022, 

лютий- 

березень 

2023 

Методисти 

педагогічної практики 

6. 
Укладання угод про співпрацю з 

адміністрацією шкіл районів та міста 

вересень- 

жовтень 
Деканат 

7. 
Участь в обласних виставках майбутніх 

професій 

протягом 

року 
Деканат 

8. 

Проведення семінарів для керівників 

методичних об’єднань з математики, 

фізики, інформатики, економіки 

протягом 

року 
Завідувачі кафедр 

9. 

Організація роботи фізико-

математичного фестивалю для вчителів 

й учнів шкіл м. Суми та Сумської 

області 

жовтень, 

квітень 

Деканат, завідувачі 

кафедр 

10. 

Залучення учнів шкіл до участі в 

профільних олімпіадах з фізики, 

математики, інформатики 

березень Завідувачі кафедр 

11. 

Організація індивідуальних зустрічей з 

абітурієнтами та їх батьками з питань 

проведення вступної кампанії  

протягом 

року 

Деканат, 

завідувачі кафедр 



12. 

Робота з випускниками педагогічного 

училища, педагогічного коледжу та 

професійно-технічних ліцеїв ЩОДО 

продовження навчання у СумДПУ імені 

А.С. Макаренка 

протягом 

року 

Деканат, 

завідувачі кафедр 

13. Проведення Днів відкритих дверей 
жовтень, 

квітень 

Деканат, 

завідувачі кафедр 

14. 

Залучення активістів старших класів 

шкіл області та м. Суми до масових 

заходів факультету 

протягом 

року 
Деканат 

15. 

Участь викладачів у проведенні III етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

математики, фізики, інформатики 

протягом 

року 
Завідувачі кафедр 

16. 

Проведення соціологічних досліджень 

серед студентів і старшокласників з 

питань вибору професії та 

працевлаштування студентів факультету 

протягом 

року 
Деканат 

17. 
Проведення пробного тестування з 

фізики та математики 

березень – 

травень  

Деканат, 

психологічна служба 

18. 
Створення рекламної продукції для 

популяризації факультету 

протягом 

року 
Завідувачі кафедр 

19. 
Популяризація здобутків факультету 

через ЗМІ 

протягом 

року 
деканат 

20. 
Методична допомога вчителям м. Суми 

та області 

протягом 

року 
Завідувачі кафедр 

ПІДГОТОВКА ЗАСОБІВ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

1. 

Виготовлення інформаційно-рекламної 

продукції про фізико-математичний 

факультет (буклети, плакати, 

календарики тощо) 

протягом 

року 

Деканат, 

завідувачі кафедр 

2. Виготовлення агітаційних плакатів 
протягом 

року 

Деканат, 

завідувачі кафедр 

3. 
Оновлення профорієнтаційних фільмів 

про факультет 

протягом 

року 
Деканат 

4. 

Участь у проведенні обласних науково- 

методичних конференцій в райцентрах 

області (м. Білопілля, Ромни, Лебедин та 

інші) 

протягом 

року 

Деканат, 

завідувачі кафедр 



5. 
Розміщення інформації для абітурієнтів 

на сайтах факультету та університету 

протягом 

року 
Деканат 

РОБОТА І3 ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

1. 
Публікації в місцевій пресі про 

діяльність та успіхи факультету 

протягом 

року 

Деканат, 

завідувачі кафедр 

2. 
Висвітлення основних подій на 

факультеті на обласному телебаченні 

протягом 

року 
деканат 

3. Робота з молоддю в соціальних мережах 
протягом 

року 

Деканат, кафедри, 

студентське 

самоврядування 

4. 
Оновлення та постійне наповнення сайту 

факультету 

протягом 

року 
Деканат, кафедри 

 

 

 

Декан фізико-математичного факультету      М.В. Каленик 

 


