
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ВИТЯГ 

 

з протоколу засідання Експертної ради роботодавців зі спеціальності 

«Медицина» 

 

№ 1 від 01.12.2017 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.; гол. лікар КУ «Сумська міська клінічна 

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

лікарня» Ємець О.М.; гол. лікар КУ «Сумська міська клінічна лікарня №5» 

Петренко В.Ю., гол. лікар КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 4» 

Стефаник Т.В. 

Запрошені особи:   

директор медичного інституту СумДУ д.мед.н., доц. Лобода А.М.;  

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

професор кафедри фізіології і патофізіології з курсом медичної біології 

Атаман О. В.;  

член 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 ОПП Медицина та навчальний 

план підготовки здобувачів на другому (магістерському рівні) за 

спеціальністю 222 Медицина було розміщено на сайті кафедри внутрішньої 

медицини післядипломної освіти з можливістю внесення зауважень і 

пропозицій. Громадське обговорення тривало з 1.11.2017 по 30.11.2017 року, 

але за цей період не було отримано зауважень чи пропозицій щодо освітньої 

програми. 

 

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

зауважив, що ОПП Медицина запроваджена лише з 2017 року навчання та 

потребує більшого часу для усвідомлення недоліків і внесення пропозицій 

щодо її вдосконалення. Бутенко С. П. запропонував залишити без змін 

структуру освітньої програми та навчального плану підготовки магістрів за 

спеціальність 222 Медицина 2018 року вступу. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: прийнято одноголосно. 



 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Раді з якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти медичного інституту СумДУ підтримати пропозицію залишити 

без змін структуру освітньої програми та навчального плану підготовки 

магістрів за спеціальністю 222 Медицина 2018 року вступу. 

 

ВИСТУПИЛИ: член робочої проектної групи ОПП Медицина проф. 

Приступа Л. Н., яка представила перелік вибіркових дисциплін циклу 

професійної підготовки для здобувачів вищої освіти за ОПП Медицина на 

другому магістерському рівні та запропонувала залишити цей перелік без 

змін. 

 

ВИСТУПИЛИ: директор медичного інституту СумДУ д.мед.н., доц. Лобода 

А.М., який зазначив, що у зв'язку із включенням до Єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту атестації здобувачів освітнього ступеня магістр за 

спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров'я» міжнародного іспиту з 

основ медицини та іспиту з англійської мови професійного спрямування, 

необхідно посилити англомовну складову у переліку вибіркових дисциплін 

професійної підготовки. 

 

ВИСТУПИЛИ: гол. лікар КУ «Сумська міська клінічна лікарня №1» 

Домінас В.М., яка запропонувала рекомендувати Раді з якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти медичного інституту включити до переліку 

вибіркових дисциплін блоку професійної підготовки «Англійську мову (за 

професійним спрямуванням)» з можливістю розподілу студентів на групи за 

рівнем підготовки.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: прийнято одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Раді з якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти медичного інституту СумДУ підтримати пропозицію залишити 

без змін перелік дисциплін вільного вибору студентів блоку професійної 

підготовки для магістрів за спеціальність 222 Медицина 2018 року вступу, 

але додати дисципліну «Англійську мову (за професійним спрямуваням)» з 

можливістю розподілу студентів на групи за рівнем підготовки.  

 

 

Голова ради                                                                          Бутенко С.П. 

 

 

         Секретар ради                                                                      Прімова Л.О. 

 

 


