
ТАБЛИЦЯ 

пропозицій та зауважень стейкхолдерів Сумського державного університета до освітньо-наукової програми «Біологія» (для ступеня доктора 

філософії), що знаходилася на громадському обговоренні у період з 04.03.2020 р. по 09.04.2020 р.  

(https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/13689) 

Прізвище, ім’я по 

батькові суб’єкта 

надання пропозиції 

(зауваження) 

Категорія 

стейкхолдера3) 

Місце роботи 

(навчання) 

Зміст пропозиції 

(зауваження) 

Результати 

врахування 

пропозиції/реагування 

на зауваження4) 

Реквізити документа, 

яким 

обговорювались 

пропозиції та 

зауваження 

стейкхолдерів5) 

Геращенко Світлана 

Іванівна 

Роботодавець Завідувач клініко-             

діагностичної                    

лабораторії КНП              

«Обласний 

клінічний    

медичний центр              

соціально 

небезпечних 

захворювань» 

Сумської обласної 

ради 

У зв'язку з 

необхідністю 

забезпечення 

медичних 

лабораторій м. Суми 

та Сумської області 

кваліфікованими 

кадрами, зокрема 

спеціалістами, які 

могли би обіймати 

посади біологів, з 

метою поглиблення 

теоретичних знань та 

набуття майбутніми 

фахівцями 

відповідних 

практичних навичок 

у галузі 

лабораторної 

діагностики, 

запропоновано 

розширити каталог 

вибіркових 

дисциплін 

Пропозицію 

враховано. 

Навчальні дисципліни 

«Клінічна 

лабораторна 

діагностика», 

"Основи імуно-

ферментного аналізу" 

та "Прикладна 

мікробіологія" 

включені до 

навчального плану у 

якості вибіркових 

компонентів 

Протокол засідання 

ЕРР № 2 від 

6.04.20р. 

Протокол засідання 

РПГ №2 від 

10.04.20р. 

Протокол Ради з 

якості МІ №6 від 

15.04.20р. 



професійного циклу 

ОНП Біологія 

дисциплінами 

лабораторно-

діагностичного 

спрямування   

Петрашенко 

Вікторія 

Олександрівна 

Академічна 

спільнота 

Доцент кафедри 

педіатрії Медичного 

інституту Сумського 

державного         

університету 

Для оптимізації 

процесу  

формування 

індивідуальної 

освітньої траекторії 

здобувачів 

запропоновано 

надати можливість 

вибору дисциплін з 

двох каталогів ОНП 

Біологія та ОНП 

Медицина  

Пропозицію 

враховано. 

Протокол засідання 

РПГ №2 від 

10.04.20р. 

Протокол Ради з 

якості МІ №6 від 

15.04.20р. 

Шарко Валентина 

Вікторівна 

Роботодавець Завідувач клініко-             

діагностичної                    

лабораторії                   

Університетської  

клініки Сумського 

державного         

університету 

З метою 

забезпечення 

ефективного зв'язку 

теоретичної 

підготовки докторів 

філософії зі 

спеціальності 091 

Біологія з 

практикою, 

запропоновано 

проведення  

практичних занять, 

тренінгів, майстер-

класів та ін., з різних 

дисциплін, які 

передбачають 

ознайомлення чи 

практичне 

Пропозицію 

враховано. 

Викладачам, які 

забезпечують освітні 

компоненти 

професійної та 

практичної 

підготовки узгодити 

розклади проведення 

практичних занять, 

тренінгів, майстер-

класів з графіком 

роботи клініко-

діагностичної 

лабораторії 

Університетської  

клініки Сумського 

Протокол засідання 

ЕРР № від 6.04.20р. 

Протокол засідання 

РПГ №2 від 

10.04.20р. 

Протокол Ради з 

якості МІ №6 від 

15.04.20р. 



виконання 

лабораторних 

досліджень, на базі 

клініко-

діагностичної 

лабораторії 

Університетської  

клініки Сумського 

державного         

університету 

державного         

університету   

 

  


