
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ВИТЯГ 

 

з протоколу засідання Експертної ради роботодавців зі спеціальності 

«Медицина» 

№ 1 від 02.12.2016 р. 

 

ПРИСУТНІ: Голова Експертної ради роботодавців: нач. управління охорони 

здоров’я Сумської облдержадміністрації Бутенко С.П.;  

Секретар: Прімова Л.О. 

Члени Експертної ради роботодавців: гол. лікар КЗ «Сумська обласна 

клінічна лікарня» Горох В.В.; головний лікар КУ «Сумська міська клінічна 

лікарня №1» Домінас В.М.; головний лікар КУ «Сумська міська дитяча 

клінічна лікарня» Ємець О.М.; гололовний лікар КУ «Сумська міська 

клінічна стоматологічна поліклініка» Кекух В.В.; головний акушер-

гінеколог Сумської області. зав. обл. центру планування сім’ї 

Краснокутська В.В.; гол. лікар КУ «Сумська міська клінічна лікарня №5» 

Петренко В.Ю., гол. лікар ОКЗ «Сумська обласна клінічна стоматологічна 

поліклініка» Савченко В.В.; гол. лікар КУ «Сумська міська клінічна лікарня 

№4» Стефаник Т.В. 

Запрошені особи:    

директор медичного інституту СумДУ Сміянов В.А.;  

керівник робочої проектної групи ОПП 222 Медицина, д.мед.н., професор 

кафедри фізіології і патофізіології з курсом медичної біології Атаман О. В.,  

секретар робочої проектної групи ОПП 222 Медицина проф. Приступа Л. Н.  

 

СЛУХАЛИ: керівника робочої проектної групи ОПП 222 Медицина, д.мед.н., 

професора кафедри фізіології і патофізіології з курсом медичної біології 

Атамана О. В., який повідомив, що РПГ ОПП 222 Медицина розробила поєкт 

освітньо-професійної програми та навчального плану підготовки здобувачів 

на другому (магістерському рівні) за спеціальністю 222 Медицина. Набір 

здобувачів на вище вказану спеціальність буде започаткований у 2017 році. 

.  

ВИСТУПИЛИ: секретар робочої проектної групи ОПП 222 Медицина проф. 

Приступа Л. Н., яка представила проект ОПП та структуру навчального 

плану підготовки магістрів зі спеціальності 222 «Медицина» для здобувачів 

2017 року вступу. Освітня програма 222.1 «Лікувальна справа» створена 

відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти України підготовки на 

другому магістерському рівні галузі знань 22 «Охорона здоров'я» зі 

спеціальності 222 «Медицина». 

Проєкт програми був оприлюднений на сайті кафедри внутрішньої 

медицини післядипломної освіти з можливістю внесення зауважень та 



пропозицій, щодо створеної  програми, на електронну адресу кафедри. 

Обговорення проходило у період з 30.09.2016 по 31.10.2016 р. Пропозиції та 

зауваження стейкхолдерів були обговорені на засіданні РПГ ОПП 222 

Медицина та враховані у проєкті програми. 
 

ВИСТУПИЛИ: голова Експертної ради роботодавців Бутенко С.П., який 

запропонував обговорити структуру ОПП та навчального плану підготовки 

магістрів за спецальністю 222 Медицина, зокрема перелік дисциплін циклу 

професійної підготовки на його відповідність сучасним вимогам. 

 

ВИСТУПИЛИ: Петренко В.Ю., який запропонував підтримати проект ОПП 

та навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» 

за спеціальністю 222 «Медицина» 2017 року вступу та рекомендувати Вченій 

раді СумДУ затвердити вище зазначені документи. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: підтримано одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Вченій раді СумДУ затвердити проект ОПП та 

навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» за 

спеціальністю 222 «Медицина» 2017 року вступу. 

 

 

   Голова ради                                                                          Бутенко С.П. 

 

 

  Секретар ради                                                                        Прімова Л.О. 

 

 


