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Кредо факультету – якість освіти, 

що полягає у підготовці освіченого і 

конкурентоспроможного на ринку 

праці випускника з широким 

спектром знань та професійних 

вмінь, а також з активною життєвою 

позицією

ФІЗМАТ – багатопрофільний 

висококваліфікований 

колектив, здатний вирішувати 

широкий спектр задач будь-

якої складності

Кафедра математики, фізики

та методик їх навчання
Кафедра інформатики

Кафедра бізнес-економіки та адміністрування
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Кафедра математики, фізики та методик їх навчання була утворена

згідно рішенню Вченої ради СумДПУ імені А.С. Макаренка і Наказу № 467 від

27.09.2021р. «Про зміни у структурі Університету» реорганізували шляхом злиття

кафедри математики та кафедри фізики та методики навчання фізики з 01

листопада 2021 року.

Кафедра математики, фізики

та методик їх навчання

+ =
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Кафедри факультету здійснюють підготовку фахівців
за спеціальностями:
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Кафедри факультету здійснюють підготовку фахівців
за спеціальностями:
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Кафедри факультету здійснюють підготовку фахівців
за спеціальностями:
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Освітній процес забезпечений професорсько-

викладацьким складом високого рівня:
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Відповідність професорсько-викладацького 

складу ліцензійним умовам 100%
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За звітний період (2017-2022 н.р.)
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Динаміка контингенту студентів 
за період 2017-2022 рр.
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Динаміка набору студентів за період 2017-2022 рр.

Рік 

набору

Бакалавр 

1 курс

Магістратура 

1 курс
Разом

2017 32 62 94

2018 23 78 101

2019 44 61 105

2020 51 34 85

2021 39 26 65
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Динаміка набору студентів за 2017-2021 рр.
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Бакалавр Магістратура 
Разом

ДФН ЗФН ДФН ЗФН

41 5 58 9 113

Вступ

2022



Міжнародне стажування (підвищення кваліфікації) 180 годин (6 кредитів ECTS)

17 викладачів, 24 сертифікати

Кудріна О.Ю. 3

Божкова В.В 3

Омельяненко В.А. 2

Семеніхіна О.В. 2

Чашечникова О.С. 2

Друшляк М.Г. 1

Дегтярьова Н.В. 1

Ілляшенко Н.С. 1

Петренко С.І. 1

Удовиченко О.М. 1

Шамоня В.Г. 1

Юрченко А.О. 1

Шамшина Н.В. 1

Лукашова Т.Д. 1

Одінцова О.О. 1

Хворостіна Ю.В. 1

Каленик М.В. 1

Міжнародне стажування 

(сертифікати про участь у заходах країн Європи)

(до 6 кредитів ECTS)

28 викладачів, 63 сертифікати
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Міжнародна 
мобільність 

здобувачів освіти

• На фізико-математичному факультеті
запроваджується Програма обміну з
державним університетом Bridgewater
(Сполучені Штати Америки) для
студентів спеціальностей: «014 Середня
освіта. Математика», «014 Середня
освіта. Інформатика», та «014
Середня освіта. Фізика» (освітні рівні
«Бакалавр» та «Магістр»).

• Укладено договір про співпрацю між
університетами.
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Аудиторний фонд

аудиторія мультимедіа

101 Комп’ютерний клас

102 Проектор, екран, ноутбук

104 Комп’ютерний клас

105 Комп’ютерний клас

117 Комп’ютерний клас

146 Комп’ютерний клас

169 Проектор, екран, ноутбук

245 Комп’ютерний клас

271 Інтерактивна дошка, проектор, 9 комп’ютерів

274 Телевізор, ноутбук

276 Інтерактивна дошка, проектор, комп’ютерний клас

345 Інтерактивна дошка

346 Проектор, екран, ноутбук

349 Проектор, екран, ноутбук

350 Проектор, екран, ноутбук

352 Проектор, екран, ноутбук

SmartHub Телевізор, документ-камера, комп’ютер, 3D принтер, 5 нетбуків

Аудиторії факультету з мультимедіа

Навчальних аудиторій – 25 
Комп’ютерні класи – 7 
Лабораторії – 9
Лекційні – 3
Практичні - 6

За  5  років  оновлено  матеріально-технічну  
базу факультету:
- капітальний ремонт двох лабораторій;

- придбання сучасного комплекту 

обладнання кабінету фізики за 

вимогами НУШ;

- придбання комп’ютерного класу;

- 4 принтери, 2 настінних екрани, 2 

проектори, 3 ноутбука, 2 комп’ютера;

- створення сучасної фізичної 

лабораторії SmartHub
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Сучасна фізична лабораторія SmartHub

Урочисте відкриття відбулось напередодні
святкування 97 річниці СумДПУ імені
А.С. Макаренка. У заході взяли участь
ректорат університету, представники
кафедр.

Оснащення лабораторії:
- Комплекти сучасних електронних 

датчиків для точних вимірювань
- 5 нетбуків із модулями для під’єднання 

датчиків
- Телевізор 52’’
- Потужний стаціонарний комп’ютер
- 3D принтер
- Документ-камера
- Демонстраційне обладнання німецької 

фірми PHYWE
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Співпраця зі стейкголдерами відбувається відповідно до «Положення про

організацію освітнього процесу у СумДПУ імені А.С. Макаренка» і «Положення про Раду
роботодавців СумДПУ імені А.С. Макаренка» (стейкголдери активно залучаються до
організації та реалізації освітнього процесу за ОПП та беруть участь у наукових заходах
кафедр)
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Інноваційна діяльність

1. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу дистанційної форми навчання на платформах

Moodle, Zооm, Google Meet, Classroom, Microsoft Teams, «На урок», «Всеосвіта» та інших.

2. Залучення до участі в обговоренні та моніторингу ОПП здобувачів вищої освіти та стейкголдерів.

3. Дотримання правил і норм, визначених Кодексом академічної доброчесності.

4. Членство в експертних комісіях національної агенції забезпечення якості вищої освіти: д.е.н., проф.

Кудріна О.Ю., д.п.н., проф. Семеніхіна О.В., д.е.н. Омельяненко В.А.

5. Членство у експертних комісіях національної агенції забезпечення якості освіти Сумської області для

проведення інституційного аудиту: д.п.н., проф. Чашечникова О.С., к.п.н., доц. Каленик М.В.

6. Реалізація проєкту Еразмус+ Жан Моне Модуль (д.е.н. Омельяненко В.А., д.е.н., проф. Кудріна О.Ю.,

д.е.н., проф. Божкова В.В.).

7. Інтернаціоналізація освітньої діяльності аспірантів спеціальності 015 Професійна освіта (цифрові

технології) (д.е.н., проф. Кудріна О.Ю., д.е.н., проф. Божкова В.В., д.п.н., проф. Семеніхіна О.В.).

8. Інтернаціоналізація освітніх програм: стажування за програмою "New vistas of teaching: international

approach" (д.е.н., проф. Кудріна О.Ю., д.е.н., проф. Божкова В.В., д.п.н., проф. Семеніхіна О.В.).

9. Міжнародна мобільність (навчання за програмою Full bright в університеті BRIDGEWATER, США для

освітніх рівнів Бакалавр і Магістр спеціальностей 014 Середня освіта (Фізика, Математика, Інформатика).
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НАУКОВА РОБОТА

Мета наукової діяльності ‒ розробка інноваційної системи наукового та
науково-методичного забезпечення підготовки висококваліфікованих
фахівців, що є здатними до неперервного професійного та
особистісного розвитку.

Пріоритетні напрями наукової діяльності:
✓ забезпечення єдності наукового, навчального і виховного процесів;
✓ посилення інтеграційних зв’язків із вітчизняними та зарубіжними

науково-дослідними закладами та науковими школами;
✓ створення умов для активного залучення до участі в наукових

дослідженнях здобувачів вищої освіти;
✓ узагальнення теорій та технологій інноваційного розвитку вищої

освіти у глобальному та регіональному контекстах;
✓ забезпечення академічної доброчесності.
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Сьогодні на факультеті працюють 
1 наукова школа, 1 ресурсний центр, 3 лабораторії 

➢Наукова школа Семеніхіної О.В.

➢Наукова лабораторія «Використання ІТ в освіті»

➢Ресурсний центр «Науково-методичне забезпечення якісної

математичної освіти в умовах впровадження нових освітніх

стандартів»

➢Науково-дослідна лабораторія «Науково-експериментальна

лабораторія змісту та методів навчання математики, фізики та

інформатики»

➢Лабораторія при кафедрі бізнес-економіки та адміністрування
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Науково-дослідні теми зареєстровані в УкрІНТЕІ 

Протягом 2017-2022 рр. на факультеті виконувались 9 науково-дослідних тем

На сьогодні актуальними є:

✓ «Стратегічні аспекти трансформації публічного управління та адміністрування в Україні» (номер

державної реєстрації 0121U113610). Керівник роботи: д.е.н., проф., завідувачка кафедри бізнес-

економіки та адміністрування Божкова В.В. (термін виконання 09.2021-12.2025 р.)

✓ «Професійне становлення фахівця в умовах цифрового освітнього середовища» (номер державної

реєстрації 0120U100572). Керівник роботи: Семеніхіна О.В., д.п.н., проф., завідувачка кафедри

інформатики (термін виконання 2021-2024 рр.)

✓ «Дослідження математичних моделей з відношеннями алгебраїчного та топологічного типів»

(номер державної реєстрації 0121U108117). Керівник роботи: Лукашова Т.Д., д.ф-м.н., доц. кафедри

математики, фізики та методик їх навчання (термін виконання 2021-2023 рр.)

✓ «Науково-методичне забезпечення якості навчання фізики в закладах освіти» (номер державної

реєстрації 0121U107495). Керівник роботи: к.п.н., доц. Каленик М.В. (термін виконання 2021-2023 рр.)
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Наукові заходи на базі фізико-математичного факультету
(2017-2022 рр.)

Всього проведено наукових заходів – 86

Міжнародних – 43

Всеукраїнських – 22

Регіональних – 15

Інші – 6
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На факультеті видаються два фахових журнали, які представлено у 

наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах, 

зокрема у Index Copernicus, DOAJ та Google Академії:

Науковий фаховий журнал
«Фізико-математична освіта»

Збірник наукових праць 
«Актуальні питання природничо-

математичної освіти»
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Статті у наукометричній базі Scopus – 104,

Статті у наукометричній базі Web of Science – 51,

Статті у наукометричній базі Index Copernicus – 241, з яких 9 Каленик М.В.

Статі у фахових виданнях України категорії В – 262, з яких 9 Каленик М.В.

Статті у закордонних виданнях – 68, з яких 7 Каленик М.В.

Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники – 36, з яких 1 Каленик М.В.

Одноосібні монографії – 6

Розділи колективних монографій – 60, з яких 4 Каленик М.В.

Патенти на корисні моделі – 9

Свідоцтво про реєстрацію авторського права – 22

Статті за участю студентів – 336, з яких 16 Каленик М.В.

Результатом плідної роботи науковців 

факультету протягом 2017 – 2022 рр. стало:
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Рейтинг фізико-математичного факультету
серед інститутів/факультетів
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Рейтинг кафедр фізико-математичного факультету
серед кафедр університету
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Рейтинг викладачів фізико-математичного факультету
серед науково-педагогічних працівників

(2018-2019)

(2019-2020) (2020-2021)
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Рейтинг директорів/деканів
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Викладацький склад факультету активно здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів. Сьогодні на

кафедрах факультету активно працюють 2 студентські наукові гуртки та 8 проблемних груп:

✓ Математичний гурток з розв’язування олімпіадних задач (керівник – к.ф-м.н., доц. Одінцова О.О.)

✓ Гурток «Актуальні проблеми економіки» (ст. викл. Ковтун Г.І.)

✓ «Створення навчальних інтерактивних комп’ютерних моделей з фізики» (керівник – к.пед.н., доц. Каленик М.В.)

✓ «Вибрані питання математичного аналізу» (к.ф-м.н., доц. Мартиненко О.В., к.пед.н., доц. Чкана Я.О.)

✓ «Вибрані питання алгебри та дискретної математики» (д.ф-м.н., доц. Лукашова Т.Д.)

✓ «Організація навчання з використанням спеціалізованого ПЗ» (д.пед.н., проф. Семеніхіна О.В.)

✓ «Інформаційні технології в навчанні» (к.пед.н., доц. Дегтярьова Н.В.)

✓ «Відкриті освітні платформи та відкрита наука» (к.пед.н., доц. Юрченко А.О.)

✓ «Сучасні інформаційні технології. Бази даних» (ст. викл. Шамшина Н.В.)

✓ «Публічне управління та адміністрування» (д.е.н., проф. Саламатов В.О.)

За результатами наукової роботи студентів фізико-математичного факультету опубліковано:

2017-2022 рр. – 336 статей та більше 500 тез

2021-2022 н.р. – 77 статей за участю студентів, 5 студентів взяли участь Всеукраїнських конкурсах студентських

науково-дослідних робіт.
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Науково-дослідна діяльність студентів

За останній навчальний рік студенти факультету взяли участь у 6 наукових заходах:

➢ VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, молодих учених, науково-педагогічних

працівників та фахівців з міжнародною участю «Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та

методики навчання фізики», 12-14 квітня 2021 року

➢ VІ Всеукраїнській науково-методичній конференції «Теоретико-методичні засади навчання сучасної фізики та

нанотехнологій у закладах вищої та загальної середньої освіти», 24 листопада 2021 року

➢ Міжнародна науково-практичної конференція «Наукова діяльність як шлях формування професійних

компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2021)», 7 грудня 2021 року

➢ Міжнародному науково-практичному форумі «Україна майбутнього: перспективи інтеграції та інноваційного

розвитку»

➢ Міжнародному науковому форумі «Глобальна економіка у цифрову епоху»

➢ Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка, інноватика та сучасні бізнес-технології: актуальні

проблеми та розвиток».

За 2017-2022 рр.  студенти взяли участь у 86 наукових заходах 

фізико-математичного факультету та 22 наукових заходах, що 

проводили інші заклади й установи.
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Науково-дослідна діяльність студентів

Призер Місце Галузь Керівник

Лавриненко Елла 2 Фізика та астрономія Каленик М.В.

Жолудь Аліна 3 Управління проектами і програмами Омельяненко В.А.

Макарова Вікторія 3 ІКТ в освіті Дегтярьова Н.В.

Лебединська Юлія 2 Фізика та астрономія Салтикова А.І.

Троценко Дарина 3 ІКТ в освіті Семеніхіна О.В.

Кіблицька Ольга 2
Методика навчання природничо-
математичних дисциплін Одінцова О.О.

Чередник Ірина 2 Середня освіта (Інформатика) Руденко Ю.О.

Призери конкурсів студентських науково-дослідних робіт
(2017 – 2021)
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Науково-дослідна діяльність студентів

У 2022 році грамотами за перемогу у І турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

були нагороджені

У 2021 році здобувачка спеціальності

"Економіка" Анастасія Вода визнана

кращим студентом-аналітиком СумДПУ

імені А.С. Макаренка.
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Наукове та науково-технічне 
співробітництво із вітчизняними та 

закордонними організаціями

Протягом 2017-2022 н. р. кафедри фізико-
математичного факультету співпрацювали з
42 науковими установами та вищими
навчальними закладами, НАН України та
національних галузевих академій наук
(Бердянськ, Вінниця, Глухів, Дрогобич,
Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ,
Кам’янець-Подільський, Київ, Кропивницький,
Луцьк, Львів, Миколаїв, Ніжин, Одеса,
Полтава, Слов’янськ, Суми, Тернопіль,
Ужгород, Умань, Херсон, Харків,
Хмельницький, Черкаси, Чернігів) та
8 закордонними установами та
організаціями (Білорусь, Литва, Естонія, США,
Швейцарія, Німеччина, Польща, Болгарія).
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Формування якісного складу науково-педагогічних кадрів

Отримали ступінь доктор наук

Друшляк
Марина

Григорівна
кафедра математики

2020 рік

Соколенко
Людмила

Федорівна
кафедра бізнес-

економіки та 

адміністрування

2020 рік

Лукашова
Тетяна

Дмитрівна
кафедра математики, 

фізики та методик їх 

викладання

2021 рік

Омельяненко
Віталій

Анатолійович
кафедра бізнес-

економіки та 

адміністрування

2022 рік
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Формування якісного складу науково-педагогічних кадрів

Отримали вчене звання професор

Кудріна
Ольга

Юріївна
кафедра бізнес-

економіки та 

адміністрування

2017 рік

Семеніхіна
Олена

Володимирівна
кафедра інформатики

2017 рік

Друшляк
Марина

Григорівна
кафедра математики, 

фізики та методик їх 

навчання

2022 рік
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Формування якісного складу науково-педагогічних кадрів

Отримали ступінь кандидат наук / доктор філософії

Чкана
Ярослав

Олегович

кафедра 

математики

2018 р.

Петренко
Сергій

Іванович

кафедра 

інформатики

2018 р.

Удовиченко 
Ольга 

Миколаївна  

кафедра 

інформатики

2018 р.

Юрченко 
Артем 

Олександрович

кафедра 

інформатики

2018 р.

Стома
Валентина

Миколаївна

кафедра 

фізики та 

МНФ

2020 р.

Салтиков
Дмитро

Ігоревич

кафедра 

фізики та 

МНФ

2020 р.

Безуглий
Дмитро

Сергійович

кафедра 

інформатики

2020 р.

Острога
Марія

Михайлівна

кафедра 

інформатики

2020 р.
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Формування якісного складу науково-педагогічних кадрів

Отримали вчене звання доцент

Шишенко 
Інна 

Володимирівна 

кафедра 

математики 

2019 р.

Хворостіна
Юрій 

В’ячеславович 

кафедра 

математики 

2019 р.

Чкана
Ярослав 

Олегович 

кафедра 

математики 

2019 р.

Петренко
Сергій 

Іванович 

кафедра 

інформатики 

2019 р.

Удовиченко
Ольга 

Миколаївна 

кафедра 

інформатики 

2019 р.

Юрченко
Артем 

Олександрович 

кафедра 

інформатики 

2019 р.
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Почесні звання університету

Ковтун
Галина

Іванівна
Почесне звання "Доцент 

СумДПУ імені
А.С. Макаренка"

Мартиненко
Олена

Вікторівна
Почесне звання 

"Професор СумДПУ імені
А.С. Макаренка"

Семеніхіна
Олена

Володимирівна
Почесне звання 

«Заслужений професор 
СумДПУ імені

А.С. Макаренка"

Чашечникова
Ольга

Серафімівна
Почесне звання 

«Почесний професор 
СумДПУ імені

А.С. Макаренка"
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Дошка пошани «Кращі імена університету»

Хворостіна
Юрій 

В’ячеславович 
кандидат фізико-

математичних наук, 

доцент кафедри 

математики, фізики та 

методик їх навчання

Семеніхіна
Олена 

Володимирівна 

доктор педагогічних
наук, професор, 

завідувачка кафедри 

інформатики

Кудріна
Ольга

Юріївна

доктор економічних
наук, професор, 

професор кафедри 

бізнес-економіки та 

адміністрування, 

проректор з науково-

педагогічної (наукової) 

роботи

Омельяненко
Віталій 

Анатолійович

доктор економічних
наук, доцент кафедри 

бізнес-економіки та 

адміністрування, 

академік Української 

технологічної академії

Лукашова
Тетяна

Дмитрівна

доктор фізико-

математичних 

наук, доцент 

кафедри 

математики, 

фізики та методик 

їх навчання
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За  останні  5  років  викладачі  фізико-математичного 
факультету  14  разів  ставали переможцями  та призерами  

конкурсу  наукових  та навчальних видань
СумДПУ імені А.С. Макаренка
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За  останні  5  років  викладачі  фізико-математичного 
факультету  14  разів  ставали переможцями  та призерами  

конкурсу  наукових  та навчальних видань
СумДПУ імені А.С. Макаренка
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За  останні  5  років  викладачі  фізико-математичного 
факультету  14  разів  ставали переможцями  та призерами  

конкурсу  наукових  та навчальних видань
СумДПУ імені А.С. Макаренка
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Виховна робота

Зміст виховної діяльності планується у відповідності до наступних ключових ліній:

- ціннісне ставлення до себе;

- ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

- ціннісне ставлення до праці;

- ціннісне ставлення до природи;

- ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Виховна робота на фізико-математичному факультеті за період 2017-2022 рр.

проводилась відповідно до основних положень Конституції України, законів України «Про

освіту», «Про вищу освіту», нормативних документів МОН України, Національної

доктрини розвитку освіти України у ХХІ ст., Концепції національного виховання

студентської молоді, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, стрижнем

яких є національна ідея, що відіграє роль консолідуючого фактора в суспільному розвитку,

спрямованого на вироблення активної життєвої позиції людини, наказів СумДПУ імені А.С.

Макаренка, розпоряджень проректора, плану виховної роботи зі студентами фізико-

математичного факультету.
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Виховна робота

Протягом 2017-2022 рр. студенти та викладачі факультету організовували, брали 

участь, проводили виховні заходи спрямовані на формування

Ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

1. Цикл заходів, спрямованих на виховання поваги до національної

символіки, Конституції України, законів Української держави.

2. Участь у загальноміських заходах, присвячених дню пам’яті жертв

Голодомору 1932-1933 рр.

3. Участь у заходах до Дня української писемності та мови

4. Тематичний захід, присвячений безпеці дорожнього руху

5. Кураторські години з профілактики проявів ксенофобії й расизму в

студентському середовищі

В рамках кураторських годин проведено тематичні бесіди до Дня героїв

Небесної сотні «Пам’ятаємо подвиг героїв Небесної сотні» про героїчні

вчинки співвітчизників, які виступили на захист незалежності та

територіальної цілісності України.

Бесіда Про архітектурні 

пам’ятки - «Сім чудес України»

Написання радіодиктанту 

національної єдності
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Виховна робота

Протягом 2017-2022 рр. студенти та викладачі факультету організовували, брали 

участь, проводили виховні заходи спрямовані на формування

Ціннісного ставлення до сім'ї, родини, людей

1. Організація батьківських зборів для першокурсників

2. Відвідування Сумського обласного геріатричного центру

з програмою, присвяченою Міжнародному дню людей

похилого віку та ветеранів.

3. Організація і проведення новорічних ранків для дітей

співробітників та студентів

4. Організація та проведення благодійних акцій з метою

надання допомоги дітям-сиротам, інвалідам: організація

концертів для дитячих будинків, збір речей та подарунків

Заходи з нагоди Всеукраїнського дня боротьби з ВІЛ, СНІДом
Збір речей та подарунків для 

допомоги дітям-сиротам

Збори для 

першокурсників
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Виховна робота

Протягом 2017-2022 рр. студенти та викладачі факультету організовували, брали 

участь, проводили виховні заходи спрямовані на формування

Ціннісного ставлення до себе

Заходи з культури академічної 

доброчесності

1. Організація, розробка сценарію та проведення урочистого «Вступу до спеціальності»

для студентів І курсу

2. Залучення першокурсників до гуртків художньої самодіяльності, наукових гуртків та

спортивних секцій

3. Організація вікторини «Я – студент СумДПУ імені А.С. Макаренка» у холі

спортивного комплексу

4. Робота по роз’ясненню дотримання санітарно-гігієнічних вимог, протиепідемічних

правил, виконання інших відповідних вимог з метою запобігання поширенню на

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої

коронавірусом SARS-CoV-2

5. Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу

6. Кураторські години на тему попередження насильства та торгівлі людьми

7. Робота в малих групах «Права та обов’язки студентів»

8. Проведення бесід та круглого столу на теми: "Людина народжується для вічності",

"Сходинками до вершини успіху", "Твоє майбутнє - в твоїх руках"

9. В рамках кураторської години проведено тематичну бесіду «Здобутки українських

спортсменів в чемпіонатах Європи та світу».

10. "Зроби свій вибір на користь здоров'я" – індивідуальні бесіди
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Виховна робота

Протягом 2017-2022 рр. студенти та викладачі факультету організовували, брали 

участь, проводили виховні заходи спрямовані на формування

Ціннісного ставлення до майбутньої фахової діяльності

1. Конференція студентів та викладачів факультету з нагоди відзначення Дня науки

2. Бесіди та кураторські години на теми «Я - студент СумДПУ імені

А.С. Макаренка», «Фізико-математичний факультет – мій усвідомлений вибір»,

«Вчитель – це покликання».

3. Круглий стіл «Безпека в глобальній мережі. Небезпека ігор для підлітків, що

закликають до насильства та заподіянню собі шкоди».

4. Проведено адаптацію першокурсників, яка включала в себе: знайомство з

психологічною службою університету, лекцію та тематичну гру на тему булінгу й

сексуальних домагань, знайомство з поняттям «академічна доброчесність»,

знайомство зі структурою університету, знайомство з фахівцем центру безоплатної

правової допомоги.

5. Організовано участь першокурсників у таких заходах: зустріч з директорами

шкіл «Проблеми сучасної школи», зустріч з фахівцями Лабораторії дистанційного

навчання університету.

6. Ознайомлення з Всеукраїнським проєктом «Універ Check», педагогічною Ліга

Сміху, міт-ап УжНУ «Візуалізація даних».

7. Організовано зустріч зі студентом Hood College (спеціальність «Комп’ютерні 

науки») на тему «ІТ, Освіта, США».
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Виховна робота

Традиційні для факультету заходи

✓ Посвята першокурсників у студенти

✓ Круглий стіл для студентів 1 курсу «День Землі»,

квітень, 2019.

✓ Екскурсія до музею с. Пархомівка в рамках естетичного

виховання

✓ Конкурс між викладачами та студентами «Хто зверху

✓ Свято, приурочене до Дня вчителя

✓ Екскурсія до екопарку Фельдмана

✓ Виставка творчих робіт студентів та викладачів фізико-

математичного факультету
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Виховна робота

✓ Конкурс стіннівок, валентинок, святкові одруження

✓ Вітання до Міжнародного жіночого дня 8 Березня (стіннівки,

весняні композиції)

✓ День фізико-математичного факультету

✓ Участь у тижні фізичного спорту та здорового способу життя

✓ Проведення тематичних бесід щодо аналізу історико-

культурних проблем формування здорового обласних

організацій способу життя

✓ Щорічний «День без шкідливих звичок»

✓ Участь у творчих конкурсах («Алло, ми шукаємо таланти»,

«Студентська весна», «Міс Університет», «Кращий студент»

Традиційні для факультету заходи
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Виховна робота

Традиційні для факультету заходи

✓ Волонтерська допомога Сумському центру соціально-

психологічної реабілітації дітей області

✓ Заходи на підтримку учасників АТО

✓ Похід першого і п'ятого курсів до Зеленого гаю

✓ Кубок декана з міні-футболу

✓ Святкування "Хеллоуіна" та святкова тематична

дискотека

✓ Святкування Дня студента

✓ Участь у благодійному ярмарку, присвяченому Дню

святого Миколая

✓ Футквест

✓ Міс та містер ФІЗМАТ

✓ Організація та проведення благодійних акцій з метою

надання допомоги дітям-сиротам, інвалідам: організація

концертів для дитячих будинків, збір речей та

подарунків
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ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ТА РОБОТА З АБІТУРІЄНТАМИ

Викладачами факультету проводиться профорієнтаційна робота серед учнівської молоді та

студентів випускних курсів закладів передвищої освіти. Робота по залученню учнів до вступу на

спеціальності проводилася викладачами кафедр, студентським самоврядуванням під час:

✓ Проведення педагогічних практик студентів

✓ Участі у міських турах олімпіад з фізики, математики

та інформатики, а також проведення конкурсу

наукових робіт слухачів Малої Академії Наук

✓ Дні відкритих дверей факультету й університету

✓ Відкритих годин спілкування з деканатом і

кафедрами

✓ На сторінках соціальних мереж Facebook, Inastagram

✓ На сторінках сайту факультету «Фіз-мат цікавинки»

✓ Проведенні фізико-математичного фестивалю

✓ Під час обласних і міських конкурсів «INVENTOR»,

«Розфарбуй життя»

✓ Підготовчих курсах

✓ Екскурсіях

✓ Пробного тестування з фізики та математики
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ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ТА РОБОТА З АБІТУРІЄНТАМИ

Інформація про факультет висвітлювалась на сайті офіційному факультету, Сумському обласному 

телебаченні та радіо, в соціальних мережах, на веб-сторінках кафедр.
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ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ТА РОБОТА З АБІТУРІЄНТАМИ

Кожного року кафедрами факультету

проводився Фізико-математичний

фестиваль «Актуальні питання фізико-

математичної освіти» в рамках концепції

Нова українська школа». За звітний

період проведено 8 методичних та

навчально-практичних сесій для

вчителів м. Суми і Сумської області та

учнів 10-11 класів м. Суми та Сумської

області.

У середньому, в кожній сесії брали

участь близько 250 вчителів фізики,

математики та інформатики та 300 учнів

10-11 класів.
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ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ТА РОБОТА З АБІТУРІЄНТАМИ

Протягом 2017-2022 рр. фізико-математичним факультетом організовувались та 

приймалась участь в університетських Днях відкритих дверей.
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Волонтерська діяльність

З початком повномасштабного вторгнення рф на територію України студенти та викладачі

фізико-математичного факультету долучилися до волонтерського руху як в університеті, так і за

його межами, вступали до лав тероборони, допомагають у заходах з кібербезпеки.

У цей складний час волонтерська діяльність

стала частиною буття. Так, студенти і

викладачі активно займалися плетінням

маскувальних сіток, спорудженням блок-

постів, облаштуванням бомбосховищ, збирали

продукти і речі для військовослужбовців,

вимушених переселенців, осіб, які

постраждали внаслідок бойових дій,

поранених у шпиталях, для бомбосховищ.
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Дякую Високошановному колективу фізико-математичного 

факультету і студентам за чудову, результативну і віддану 

працю, за спільний інтерес і взаємодопомогу, високий 

інтелект і професіоналізм, чуйність і дружню атмосферу!

Дякую ректору і проректорам, кожному працівнику 

Університету за підтримку, допомогу, добре ставлення і 

плідну співпрацю!


