Міністерство освіти і науки України

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ

/б ш о Л г и л 20

Суми

Про випускові кафедри на
третьому (освітньо-науковому)
рівні вищої освіти

У зв'язку зі структурними змінами в Сумському державному університеті
НАКАЗУЮ:
1. Визначити згідно з додатку 1 цього наказу випускові кафедри СумДУ за
відповідними спеціальностями (освітньо-науковими програмами).
2. На випускові кафедри покласти, у тому числі, відповідальність за ліцензування
освітньої діяльності та акредитацію освітньо-наукових програм на третьому рівні вищої
освіти. У подальшому визначати окремими наказами випускові кафедри, які будуть
відповідати за ліцензування освітньої діяльності на третьому рівні вищої освіти за іншими
спеціальностями.
3. Зарахування аспірантів проводити на випускові кафедри. Відповідне навчальне
навантаження за наукове керівництво аспірантами планувати кафедрі, на якій працює
науковий керівник.
4. Скасувати наказ №0323-1 від 04.04.2016 про випускові кафедри на третьому
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти та зміни до нього (наказ №0366-1 від 06.05.2016)
як такі, що втратили актуальність.
5. Начальнику ВДІКК Акименко Л.В. довести наказ в електронному вигляді до
відома всіх структурних підрозділів та кафедр університету, внести зміни в реєстр основної
нормативної бази системи управління якістю діяльності СумДУ.
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2018 року

Випускові кафедри третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Сумського державного університету
Назва спеціальності

Освітньо-наукова програма

Випускова кафедра

Медичний інститут
017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

Фізичного виховання і спорту

091 Біологія

Біологія

Фізіології і патофізіології з
курсом медичної біології

221 Стоматологія

Стоматологія

Стоматології
Внутрішньої медицини
післядипломної освіти

222 Медицина

Клінічна медицина
(терапевтичний профіль)
Клінічна медицина
(хірургічний профіль)

228 Педіатрія

051 Економіка

071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська
справа та страхування

073 Менеджмент

Хірургії та онкології

Профілактична медицина

Сімейної медицини з курсом
дерматовенерології

Теоретична медицина

Морфології

Педіатрія

Педіатрії

ННІ ФЕМ імені Олега Багацького
ННІ БТ «УАБС»
Економіки, підприємництва
Економіка
та бізнес-адміністрування
Економіка
Економіки, підприємництва
природокористування
та бізнес-адміністрування
Міжнародних економічних
Економічна теорія
відносин
Математичні методи, моделі
та інформаційні технології в Економічної кібернетики
економіці
Міжнародне бізнесадміністрування та бізнесЕкономічної кібернетики
аналітика
Бухгалтерського обліку та
Облік і оподаткування
оподаткування
Гроші, фінанси і кредит

Фінансів і підприємництва

Фінансове посередництво

Фінансів, банківської справи
та страхування

Менеджмент організацій та
адміністрування

Управління

Екологічний менеджмент

Управління

Управління інноваційною
діяльністю

Маркетингу та управління
інноваційною діяльністю

Назва спеціальності

Освітньо-наукова програма
Маркетинг

075 Маркетинг

Підприємництво і торгівля

Випускова кафедра
Маркетингу та управління
інноваційною діяльністю
Економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування
Маркетингу та управління
інноваційною діяльністю

076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Біржова діяльність і торгівля

033 Філософія

Філософія

Філософії

061 Журналістика

Журналістика

Журналістики та філології

Підприємництво та
Фінансів і підприємництва
інвестування
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

ННІ права
Адміністративного, госпо
дарського
права та фінансовоПраво
081 Право
економічної безпеки
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
Технології машинобудування,
Матеріалознавство
132 Матеріалознавство
верстатів та інструментів
Прикладної
133 Галузеве
Галузеве машинобудування
гідроаеромеханіки
машинобудування
152 Метрологія та
Метрологія та інформаційно- Технології машинобудування,
інформаційно-вимірювальна
верстатів та інструментів
вимірювальна техніка
техніка
Процесів та обладнання
Хімічні технології та
161 Хімічні технології та
хімічних і нафтопереробних
інженерія
інженерія
виробництв
Технології захисту
183 Технології захисту
Прикладної екології
навколишнього середовища
навколишнього середовища
Факультет електроніки та інформаційних технологій
Фізична електроніка та
Наноелектроніки
іонно-променеві методи
обробки матеріалів
104 Фізика та астрономія
Прикладної математики та
Фізика конденсованого
моделювання складних
стану
систем
Електроніки, загальної та
Прикладна фізика та
105 Прикладна фізика та
прикладної фізики
наноматеріали
наноматеріали
Прикладної математики та
моделювання складних
Прикладна
математика
113 Прикладна математика
систем
Комп’ютерні науки та
Комп'ютерних наук
122 Комп’ютерні науки
інформаційні технології

Завідувач ВДА
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