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Присутні:  

Берест Володимир Петрович, доктор фізико-математичних наук, доцент; завідувач кафедри 

молекулярної і медичної біофізики факультету радіофізики, біомедичної електроніки та 

комп’ютерних систем, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків  

Божков Анатолій Іванович, доктор біологічних наук, професор; завідувач кафедри 

біотехнології біологічного факультету, Харківський національний університет імені В.Н. 

Каразіна, м. Харків 

Бичков Сергій Олександрович, доктор медичних наук, професор; в.о. завідувача кафедри 

хірургічних хвороб медичного факультету, Харківський національний університет імені В.Н. 

Каразіна, м. Харків 

Герілович Антон Павлович, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент 

Національної академії аграрних наук України; заступник директора з наукової роботи, 

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної 

медицини», м. Харків 

Денисова Ольга Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент; завідувач кафедри 

фізіології та біохімії тварин факультету ветеринарної медицини, Державний 

біотехнологічний університет, м. Харків  

Єфімова Світлана Леонідівна, доктор фізико-математичних наук, професор, член-

кореспондент Національної академії наук України; завідувач відділу наноструктурних 

матеріалів імені Ю.В. Малюкіна, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, м. 

Харків 

Жуліков Олег Олександрович, кандидат медичних наук, Заслужений лікар України, 

директор, Медичний центр «Марія», м. Харків 

Іонов Ігор Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент 

Національної академії аграрних наук, професор кафедри анатомії та фізіології людини імені 

д.м.н., професора Я.Р. Синельникова, Харківський національний університет імені Г.С. 

Сковороди, м. Харків 

Лахно Ігор Вікторович, доктор медичних наук, професор; завідувач кафедри перинатології,  

акушерства та гінекології Харківська академія післядипломної освіти, м. Харків 

Пітько Валерій Анатолійович, доктор медичних наук, професор, менеджер охорони 

здоров’я, Заслужений лікар України; директор, Державний заклад «Український медичний 

центр акушерства, гінекології та репродуктології МОЗ України», м. Харків 

Проценко Олена Сергіївна, доктор медичних наук, професор; завідувач кафедри загальної та 

клінічної патології медичного факультету, Харківський національний університет імені В.Н. 

Каразіна, м. Харків 

П’ятикоп Володимир Олександрович, доктор медичних наук, професор; завідувач кафедри 

нейрохірургії, Харківський національний медичний університет, м. Харків 

Феськов Олександр Михайлович, доктор медичних наук, професор; директор, Центр 

репродукції людини «Клініка професора Феськова О.М.», м. Київ та Харків. 

 

Порядок денний: 

1. Обговорення проєкту освітньо-наукової програми «БІОЛОГІЯ» третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю  091  Біологія галузі знань 09  Біологія 

Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. 

2. Обговорення проєкту освітньо-наукової програми «МЕДИЦИНА» третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю  222  Медицина галузі знань 22  

Охорона здоров’я  Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. 
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СЛУХАЛИ: доктора сільськогосподарських наук, професора, члена-кореспондента НААН 

України Іонова І.А., який представив проєкт освітньо-наукової програми «БІОЛОГІЯ» 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю  091  Біологія галузі знань 

09  Біологія Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.  

ВИСТУПИЛИ: 

1. Доктор фізико-математичних наук., професор, чл.-кор. НАН України Єфімова С.Л. 

запропонувала уточнення у формулювання ФК-5 ОНП. У проєкті ОНП цей пункт 

сформульовано наступним чином: «ФК-5. Здатність самостійно проводити наукові 

дослідження які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання». 

Внесена пропозиція –  модифікувати ФК-5 за рахунок акцентування спрямованості ОНП і 

розширення змісту в частині використання сучасних методів та обладнання в кріобіології.  

2. Кандидат біологічних наук, доцент Денисова О.М. запропонувала у профіль/матеріально-

технічне забезпечення ОНП додати інформацію щодо форм та заходів забезпечення 

дистанційного формату навчання в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН 

України. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: довести до відома гаранта та робочої групи ОНП «Біологія» Інституту 

проблем кріобіології і кріомедицини НАН України зауваження та пропозиції, які були 

висловлені на засіданні ради при обговоренні проєкту освітньо-наукової програми третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю  091  Біологія галузі знань 09  

Біологія. 

 

СЛУХАЛИ: доктора медичних наук, професора Лахно І.В., який представив проєкт 

освітньо-наукової програми «МЕДИЦИНА» третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти за спеціальністю  222  Медицина галузі знань 22  Охорона здоров’я  Інституту 

проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Доктор медичних наук, професор Феськов О.М. з пропозицією внести у програму 

навчання за спеціальністю питання деонтологічних аспектів в роботі лікаря, психологічного 

та медичного супроводу пацієнтів із хронічними захворюваннями, із врахуванням 

особливостей надання медичної допомоги пацієнтам Харківщини. 

2. Доктор медичних наук, професор Проценко О.С. Позитивними сторонами програми 

вважаю її багатогранність, яка дозволяє аспірантам поглибити знання та вміння не лише по 

спеціальності, але і в якості розвитку особистості, що сприятиме формуванню нової генерації 

лікарів-науковців, здатних до постановки завдань та їх якісного вирішення. Важливим є 

удосконалення знань із загальної підготовки. Пропоную внести у програму навчання за 

спеціальністю питання щодо якісного презентування результатів наукових досліджень. 

3. Кандидат медичних наук, Заслужений лікар України Жуліков О.О. Важливим здобутком 

представленого до обговорення проєкту ОНП зі спеціальності «Медицина» є те, що в ньому 

відображені всі компетентності, якими повинен оволодіти здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти з цієї спеціальності. Пропозиція: В програму ОНП слід 

включити перелік та здобутки наукових шкіл ІПКіК НАН України. Це дозволить здобувачу 

наукового ступеня доктора філософії глибше оволодіти науковими надбаннями Інституту. 

4. Доктор медичних наук, професор Бичков С.О. Фахівці, підготовлені по даній освітньо-

науковій програмі, необхідні як у закладах вищої освіти, так і в закладах практичної 

медицини, оскільки володітимуть поглибленими навичками діагностики, лікування за 

спеціальністю медицина. Окрім цього, враховуючи вміння аналізувати та презентувати нові 

дослідження даний фахівець дає можливість закладу практичної медицини вийти на новий 

рівень надання медичної допомоги населенню області.   
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ПОСТАНОВИЛИ: довести до відома гаранта та робочої групи ОНП «Медицина» Інституту 

проблем кріобіології і кріомедицини НАН України зауваження та пропозиції, які були 

висловлені на засіданні ради при обговоренні проєкту освітньо-наукової програми третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина» галузі знань 22  

Охорона здоров’я. 

 

Голова ради роботодавців 

д. фіз.-мат. н., професор, чл.-кор. НАН України                                   Єфімова С.Л.                        

                                                                                                   

Секретар   

д. фіз.-мат. н., доцент                                                                                Берест В.П.            

                                                                                                                                                               


