
ТАБЛИЦЯ 

пропозицій та зауважень стейкхолдерів Сумського державного університета до ОПП «Громадське здоровя» (другий (магістерський) рівень), 

що знаходилася на громадському обговоренні у період 13.05.2022 р. по 13.06.2022 р. 2) 

(посилання на проєкт ОП в каталозі https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/2146.) 

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) 

Горох В.В.  представник ЕРР Директор КНП СОР 

«Сумська обласна 

клінічна лікарня» 

Збільшити кількість годин 

практичних занять з 

дисципліни  «Профілактика 

неінфекційних та 

інфекційних захворювань. 

Основи 

імунопрофілактики»  для 

ОП 2022  з метою більш 

ґрунтовного розуміння 

здобувачами причин 

виникнення неінфекційних 

захворювань, принципів 

поширення інфекційних 

хвороб та методів їх 

профілактики (включаючи 

імунопрофілактику) , що є 

особливо актуальним в 

сучасних умовах. 

враховано Протокол засідання 

ЕРР №4 від 

15.06.2022 р.  

Стародубова Д. здобувач Сумський 

державний 

університет 

замінити дисципліну «Єдине 

здоровʼя» у 2-му семестрі на 

дисципліну «Організація 

проведення  

враховано  Протокол засідання 

РПГ №4 від 

14.06.2022 р. 

https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/2146


імунопрофілактики на 

державному рівні» у зв’язку 

з актуальністю проблеми 

профілактики COVID-19 та 

інших інфекційних 

захворювань 

Ясенок В.О. гарант програми заступник завідувача 

кафедри 

громадського 

здоровʼя 

Кількість лекційних годин та 

годин практичних занять в 

дисциплінах «Економіка та 

фінансування системи 

охорони здоров’я. Страхова 

медицина в системі охорони» 

та «Промоція здорового 

способу життя» зробити 

кратними кількості тижнів в 

семестрі для рівномірного 

розподілу тижневого 

навантаження на здобувачів 

враховано Протокол засідання 

РПГ №4 від 

14.06.2022 р. 

1) ОПП – освітньо-професійна програма (для освітнього ступеня бакалавра та магістра); ОНП – освітньо-наукова програма (для освітніх ступенів магістра та доктора філософії). 

Освітні програми магістра ОПП та ОНП потребують призначення окремих гарантів. 
2) Період обговорення має становити не менше одного місяця та узгоджуватись з датами протоколів, якими розглядалась та затверджувалась відповідно програма. 

3) Зазначаєтьсякатегорія стейкхолдера, яким надано пропозиції (зауваження). Ключовими внутрішніми стейкхолдерамиє здобувачі вищої освіти, професорсько-викладацький та 

адміністративний персонал СумДУ. Ключовими зовнішніми стейкхолдерами є: роботодавці, випускники, академічна спільнота, представники експертного середовища. 

4) Зазначається: враховано / не  враховано / враховано частково 

5) Наводяться дати та номери відповідних протоколів робочої проєктної групи, експертної ради роботодавців, ради з якості, на яких обговорювались зауваження та пропозиції 

внесені стейкхолдерами.  


