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Суми – 2022  



 

№  

з/п  
Завдання та напрями діяльності  

Термін 

виконання  
Відповідальні 

(виконавці) 

1.  
Координація та моніторинг науково-дослідної роботи структурних 

підрозділів (кафедр) факультету.  
Протягом року 

декан, 

заст. декана з наук. роботи 

2.  
Координація роботи Студентського наукового товариства природничо-

географічного факультету  
Протягом року заст. декана з наук. роботи 

3.  
Моніторинг діяльності науково-дослідних лабораторій та наукових шкіл 

факультету.  
Протягом року заст. декана з наук. роботи 

4.  

Методично-організаційний супровід та моніторинг співробітництва 

кафедр факультету з вітчизняними та закордонними ЗВО, науковими 

установами та підрозділами національної та галузевих академій наук, 

природоохоронними та іншими установами 

Протягом року 

декан, 

заст. декана з наук. роботи, 

зав. кафедр 

5.  
Координація науково-дослідної роботи факультету з роботою методично-

організаційного відділу університету.  
Протягом року заст. декана з наук. роботи, 

6.  Участь у засіданнях нарад заступників деканів з наукової роботи.  Протягом року заст. декана з наук. роботи, 

7.  
Висвітлення результатів науково-дослідної роботи факультету у засобах 

масової інформації, соціальних мережах тощо. 
Протягом року 

декан, 

заст. декана з наук. роботи, 

зав. кафедр 

8.  
Методично-організаційний супровід роботи кафедр факультету в рамках 

діяльності Ресурсного центру природничої освіти 
Протягом року 

декан, 

заст. декана з наук. роботи, 

зав. кафедр 

9.  
Моніторинг інтернет-присутності та цитованості науково-педагогічних 

працівників факультету у наукометричних базах Scopus / Web of Science   
Протягом року 

заст. декана з наук. роботи, 

зав. кафедр 

10.  

Організаційне забезпечення роботи редакційно-видавничої діяльності, 

підготовка до друку і видання факультетських збірників наукових праць 

факультету: «Природничі науки» та «Наукові записки СумДПУ імені 

А.С. Макаренка. Географічні науки» 

Протягом року 

заст. декана з наук. роботи, 

зав. кафедр, 

голови редакційних колегій 



11.  
Моніторинг роботи студентських наукових гуртків і проблемних груп 

факультету та координація їх діяльності  
Протягом року заст. декана з наук. роботи, 

12.  
Організація та проведення Всеукраїнської наукової конференції «VII 

Сумські наукові географічні читання»  

14-15 жовтня 

2022 р. 
заст. декана з наук. роботи, 

13.  
Організація та проведення ІІІ Всеукраїнської заочної наукової 

конференції «Освітні та наукові виміри природничих наук»  
9 грудня 2022 р. заст. декана з наук. роботи, 

14.  

Організаційне забезпечення підготовки річного звіту з наукової роботи 

структурних підрозділів (кафедр) факультету у 2022 році та подання їх до 

методично-організаційного відділу університету.  

Листопад-

Грудень 

заст. декана з наук. роботи, 

зав. кафедр 

15.  

Організація та проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, 

визначення та нагородження переможців.  

Грудень-січень 
заст. декана з наук. роботи, 

зав. кафедр 

16.  
Підведення підсумків науково-дослідної роботи викладачів факультету за 

2022 рік.  
Січень заст. декана з наук. роботи 

17.  

Координація підготовки робіт для участі у ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук, визначення та нагородження переможців. 

Січень-лютий 
заст. декана з наук. роботи, 

зав. кафедр 

18.  
Організаційне забезпечення проведення конкурсу кращих видань наукових, 

навчальних і методичних робіт викладачів за підсумками 2022 р.  
Лютий-березень 

заст. декана з наук. роботи, 

зав. кафедр 

19.  
Методично-організаційне забезпечення проведення на базі факультету IV 

Міжнародної наукової конференції «Сьогодення біологічної науки»  

23-24 березня 

2023 р. 

заст. декана з наук. роботи, 

зав. кафедр 

20.  

Організація та проведення університетської студентської біологічної 

конференції «Читання до 145-річчя з Дня народження Григорія 

Андрійовича Левицького» 

24 квітня  2022 р. 
зав. кафедри БтаМНБ, 

доц. Торяник В.М. 

21.  

Методично-організаційне забезпечення проведення регіонального 

наукового семінару «Проблеми збереження степових екосистем. До 

річниці створення природного заповідника «Михайлівська цілина» 

25 квітня  2022 р. 
зав. кафедри БтаМНБ, 

доц. Говорун О.В. 

22.  
Методично-організаційне забезпечення проведення на базі факультету 

вузівської студентської конференції «Четверті хімічні читання»  
26 квітня  2023 р. зав. кафедри БЛХтаМНХ, 



23.  
Організація та проведення IV студентської конференції «Географічна 

весна 2023»  
27 квітня 2023 р. зав. кафедри ЗтаРГ 

24.  
Організація та проведення ІV Всеукраїнської наукової конференції-

конкурсу «Молодь. Наука. Природа»  

25-26 квітня  

2024 р. 

декан, доц. Торяник В.М.,  

доц. Бабенко О.М. 

25.  
Методично-організаційне забезпечення участі студентів факультету у 

всеукраїнських етапах студентських наукових конкурсів та олімпіад.  Квітень заст. декана з наук. роботи 

26.  

Методично-організаційне забезпечення проведення на базі факультету IV 

Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених 

«Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та 

хімії»  

25-26 квітня 2023 

року заст. декана з наук. роботи 

27.  
Організація та проведення Х Міжнародної наукової конференції 

«Актуальні проблеми дослідження довкілля» 

25-26 травня 

2023 року 

декан, 

заст. декана з наук. роботи, 

зав. кафедр 

 

 

 

Декан   

 природничо-географічного факультету                Л. П. Міронець  

 


