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Пріоритетні напрями діяльності факультету: 

1. Формування контингенту студентів: посилення 

іміджевої діяльності та профорієнтація. 

 



 Підтримка сайту факультету, продовження роботи над 

заповненням сторінок структурних підрозділів факультету 



 Заохочення співробітників факультету до популяризації 

природничо-географічної освіти та науки у медійному 

просторі (ЗМІ, соціальні мережі, публічні лекції та вебінари) 



ПГФ у соціальних мережах 







ПГФ у ЗМІ 



Виготовлена профорієнтаційна продукція ПГФ 



 Пошук нових, креативних способів представлення факультету 

в медійному просторі 





Відео з днів відкритих дверей на 

сайті 



295 учасників 270 учасників 



96 учасників 



Переможниця із призами 





Благодійний аукціон 

 











Створено відеоролики про кафедри, наукові дослідження, 

дальню та навчальну практики, розміщення їх на сторінках 

соціальних мереж 











Рекламно-інформаційні матеріали 















 Посилення роботи в соціальних мережах з потенційними 

абітурієнтами, їх батьками, керівниками закладів освіти 

шляхом поширення інформації про факультет 

Співпраця з навчально-методичним 

центром професійно-технічної освіти у 

Сумській області (семінари, голови журі) 



Співпраця з СОІППО 



Співпраця з Центром 

професійного 

розвитку педагогічних 

працівників Сумської 

міської ради   



 Посилення профорієнтаційної складової під час проведення:  

тренувального ЗНО з біології, географії та хімії, Всеукраїнської 

олімпіади СумДПУ імені А.С. Макаренка, Малої академії 

наук, регіональної наукової конференції – конкурсу «Молодь. 

Наука. Природа», ІІІ етапу всеукраїнських олімпіад з біології, 

екології, географії і хімії, конкурсу-захисту робіт МАН, турніру 

юних біологів. 



Участь викладачів ПГФ 

у якості членів журі 

конкурсу – захисту 

МАН 



Виконання учнівських 

проєктів на базі кафедри 

хімії та методики навчання 

хімії 

 



Екскурсії для учнів до 

музеїв ПГФ 

 Продовження проведення екскурсійної роботи до музеїв 

факультету  



Екскурсія на кафедру 

хімії та методики 

навчання хімії 

 





Тренувальне ЗНО з біології, 

географії та хімії 





Всеукраїнська учнівська олімпіада 

 





 Продовження профорієнтаційної роботи з вчителями на курсах 

підвищення кваліфікації 



Курси підвищення 

кваліфікації вчителів 

на ПГФ 



Курси підвищення кваліфікації вчителів географії на базі 

кафедри загальної та регіональної географії СумДПУ 

імені А.С. Макаренка 

 



Онлайн-практикум по розв'язанню задач з молекулярної 

біології для учителів біології Сумської ТГ 

 



 Пошук нових форми співпраці з випускниками факультету 

(директорами шкіл, підприємцями, науковцями тощо) для 

сприяння профорієнтації школярів та працевлаштування 

бакалаврів та магістрів 







22 жовтня 2020 року за співпраці Відділу освіти Тростянецької 

міської ради та Гетьманського національного природного парку 

відбувся науковий семінар-практикум на тему «Методичні 

рекомендації щодо підготовки учнів до олімпіади з біології» 



Низівська ЗОШ 

Саївська ЗОШ I-III 

ступенів, 

Сумської обл. 



Дошка оголошень Гетьманського 

НПП в Будинку вчителя 



Заклад загальної середньої освіти I-III ступенів № 2  

Тростянецької міської ради 



Тростянецька філія І-ІІ ступенів ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 5 



Тростянецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 Тростянецької міської ради 



КУ Сумська ЗОШ №15 ім. 

Д.Турбіна 

Басівська ЗОШ І-ІІІ ст. 





З профорієнтаційною метою здійснена поїздка до м. Охтирка, м. Тростянець та с. Боромлю 

(2.03.2021 р.) 
 Відвідано: 5 освітніх закладів у м. Охтирка (Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Охтирської 

міської ради Сумської області; Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Охтирської міської ради 

Сумської області; Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Охтирської міської ради Сумської області; 

Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 імені Р.К. Рапія Охтирської міської ради Сумської області; 

Охтирська гімназія Охтирської міської ради Сумської області) та по 1 у м. Тростянець та с. Боромля (Заклад 

загальної середньої освіти І –ІІІ  ступенів №2  Тростянецької міської ради, Боромлянський НВК: ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад Боромлянської сільської ради Тростянецького району Сумської 

області) проведено бесіди, роздано профорієнтаційний матеріал та показано  презентацію. Також проведено 

пробні ЗНО з географії, біології та хімії. Профорієнтаційні заходи відвідало близько 400 учнів.  



Он-лайн зустріч із студентами Лебединського педагогічного 

коледжу 



Он-лайн зустріч із студентами Лебединського педагогічного 

коледжу 



Он-лайн зустріч із студентами Сумського фахового коледжу 

Національного університету харчових технологій 



Он-лайн зустріч із студентами Путивльського педагогічного 

коледжу 



Он-лайн зустріч із студентами Глухівського медичного коледжу 



Он-лайн зустріч із студентами училища № 11 м. Суми 



Зустріч з учнями ЗОШ № 7 м. Лебедин 



ЗОШ № 1 м. Ромни ЗОШ № 5 м. Ромни 



ЗОШ № 7 м. Ромни 
ЗОШ № 11 м. Ромни 



Сульський НВК 
Коровинська ЗОШ І- ІІІ 

ступенів 



Зустріч з учнями ЗОШ № 4 м. Ромни 



Зустріч із студентами Лебединського фахового медичного коледжу 

імені професора М.І.Ситенка 



Далі буде… 


