
 
 

ПАСПОРТ 

ресурсного центру розвитку природничої освіти Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

1. Назва ресурсного центру – Ресурсний центр розвитку природничої 

освіти Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка. 

 

2. Дата заснування – 2021 р. 

 

3. Засновники – природничо-географічний факультет СумДПУ імені 

А.С. Макаренка. 

 

4. Керівник та члени ресурсного центру: 

керівник – к.пед.н., доцент Міронець Л.П.; 

члени ресурсного центру: д.б.н., проф. Шейко В.І., к.б.н., доц. 

Литвиненко Ю.І., к.б.н., доц. Торяник В.М., к.б.н., доц. Вакал А.П., к.б.н., 

доц. Москаленко М.П., к.пед.н., доц. Генкал С.Е., к.б.н., доц. Говорун О.В., 

к.б.н., доц. Мерзлікін І.Р., к.пед.н. Пташенчук О.О., к.пед.н., доц. Бабенко 

О.М., к.х.н., доц. Харченко Ю.В., к.х.н., доц. Касьяненко Г.Я., к.х.н., доц. 

Скляр А.М., к.геогр.н., доц. Корнус О.Г., к.геогр.н., доц. Корнус А.О., 

к.геогр.н., доц. Сюткін С.І., к.геогр.н., доц. Данильченко О.С., доктор 

філософії, ст. викладач Вакал Ю.С., доктор філософії, ст. викладач 

Колесник Ю.І., доктор філософії, ст. викладач Кравчук Л.В., Латишев 

В.С., Депутат О.Ю. 

  

5. Матеріальна база. 

Лабораторії, музеї, навчальні приміщення та спеціальне лабораторне 

обладнання природничо-географічного факультету: мікроскопи, йономіри, 

терези, термостати, автоклав, сушильні шафи, муфельні печі та ін. 

Навчально-науковий центр «Ботанічний сад СумДПУ імені 

А.С. Макаренка», біологічний стаціонар «Вакалівщина». Приміщення 

відповідають санітарним нормам та вимогам правил пожежної безпеки. 

 

6. Місце розташування, телефон. 

ауд. 420 центрального корпусу, тел. 0542 68-59-44, 066 468 77 12 

 

7. Джерела фінансування. 

Кошти держбюджету згідно тематичного плану, господарські договори, 

виконання грантів та науково-дослідних робіт від вітчизняних або 

зарубіжних організацій та інституцій, кошти, що надійшли як благодійна 



 
 

допомога від фізичних та юридичних осіб. 

 

8. Перелік установ та організацій, з якими планується співробітництво. 

Центр професійного розвитку педагогічних працівників Сумської міської 

ради, навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у 

Сумській області, заклади загальної середньої освіти, заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти, Сумський обласний центр позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю, Сумський міський центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, Сумське 

територіальне відділення МАН України, Сумське обласне управління 

водних ресурсів, Комунальний заклад Сумської обласної ради «Державний 

історико-культурний заповідник у м. Путивль», Комунальний заклад 

Сумської обласної ради «Регіональний ландшафтний парк «Сеймський», 

Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС 

України, Інститут луб’яних культур Національної академії аграрних наук 

України, природний заповідник «Михайлівська цілина», Гетьманський 

національний природний парк, Деснянсько-Старогутський національний 

природний парк, ТОВ «Сумський обласний центр служби крові». 

 

9. Галузі використання розробок та сфери їх можливого впровадження. 

Освіта, методика навчання, природничі науки, біологічні науки. 

 

                                                Л.П. Міронець  

  
 


