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Звіт  

про роботу науково-методичної комісії природничо-географічного 

факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка  

у 2020-2021 н.р. 

 

У 2020-2021 н.р. робота науково-методичної комісії проводилася 

відповідно до плану роботи. 

28 жовтня 2020 року на розширеному засіданні науково-методичної 

комісії природничо-географічного факультету відбувся семінар – практикум 

на тему: «Методичні засади організації дистанційного навчання на 

факультеті». На семінарі, який відбувся за допомогою платформи Zoom, були 

розглянуті такі питання: 1. Обговорення методичних рекомендацій щодо 

створення дистанційного курсу навчальної дисципліни (практичні поради з 

прикладами). 2. Методичні можливості платформ та сервісів дистанційного 

навчання. Доповідачами були: к.пед.н., доцент кафедри хімії та методики 

навчання хімії Бабенко Олена Михайлівна, к.геог.н, доцент кафедри 

загальної та регіональної географії Корнус Анатолій Олександрович.  

Викладачів та співробітників факультету було ознайомлено із 

методичними вимогами до структури дистанційного курсу дисципліни як 

основного компоненту електронного освітнього середовища Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Також, були 

обговорені можливості «WhiteBoard» із хмарної платформи для відео 

конференцій та вебінарів – Zoom та особливості організації дистанційного 

навчання за допомогою сервісу - Google Meet. 

17 лютого 2021 року на розширене засідання науково-методичної 

комісії природничо-географічного факультету було запрошено Яну 

Вікторівну Леоненко – начальника Центру професійно-кар’єрної орієнтації та 

вступу на навчання у Сумському державному педагогічному університеті 

імені А.С. Макаренка. 
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На засіданні Яна Вікторівна детально пояснила всі особливості 

вступної кампанії 2021 року, провела роз’яснення стосовно термінів подання 

документів на вступ на різні освітні рівні та наголосила на основних акцентах 

та перевагах вступу у 2021 році на природничо-географічний факультет.  

5 квітня 2021 року відбулося розширене зсідання науково – методичної 

комісії ПГФ, на якому обговорювався хід проходження акредитаційної 

експертизи  за спеціальністю 106 Географія за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти. Завідувачка кафедрою загальної та регіональної 

географії Олеся Григорівна Корнус проаналізувала основні вимоги до ОПП 

та акцентувала увагу на роботі із стейкхолдерами під час реалізації освітньої 

програми. Гарант ОПП 106 Географія Сергій Іванович Сюткін познайомив 

науково-педагогічних працівників із процедурою роботи експертної групи 

під час проведення акредитаційної експертизи. Доценти Анатолій 

Олександрович Корнус та Олена Сергіївна Данильченко звернули увагу на 

представленні інформації про ОП на сайті університету.  

На засіданнях було обговорено 2 положення: «Положення  про  

екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти Сумського  

державного педагогічного  університету  імені А.С.Макаренка», «Положення 

про  курсову  роботу у Сумському  державному педагогічному  університеті  

імені А.С.Макаренка». 

На засідання комісії було обговорено та рекомендовано до друку 

методичні рекомендації та посібники викладачів факультету. 
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