
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ВИТЯГ 

 

з протоколу засідання Експертної ради роботодавців зі спеціальності 

«Медицина» 

 

№ 1 від 21.12.2018 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. 

Запрошені особи:  директор медичного інституту СумДУ Лобода А.М.;  

                                керівник робочої проектної групи ОПП 222 Медицина,  

                                завідувачка випускової кафедри внутрішньої медицини 

                                післядипломної освіти проф. Приступа Л. Н.  

 

СЛУХАЛИ: директора медичного інституту Лободу А.М., який  повідомив, 

що відповідно до наказу МОЗ № 1696 від 18.09.2018 «Про визнання такими, 

що втратили чинність, деяких наказів МОЗ України» скасовано дію 16 

наказів МОЗ, які затверджували навчальні плани підготовки здобувачів за 

спеціальністю 222 Медицина, крім того на тепер відсутній затверджений 

державний Стандарт вищої освіти за вище названою спеціальністю. У зв'язку 

з цим виникла необхідність у розроблені тимчасового Стандарту СумДУ 

другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я», спеціальності 222 Медицина з урахуванням чинних нормативних 

документів та внесення відповідних змін до ОПП та навчального плану 

підготовки здобувачів за вище зазначеною спеціальністю 2019 року вступу. 

 

ВИСТУПИЛИ: керівник робочої проектної групи ОПП Медицина проф. 

Приступа Л. Н., яка представила проект тимчасового Стандарту СумДУ 

другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я», спеціальності 222 Медицина. Приступа Л. Н. зазначила, що проект 

тимчасового Стандарту СумДУ пройшов громадське обговорення. 

 

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

зазначив, що проект тимчасовий Стандарт СумДУ другого (магістерського) 

рівня вищої освіти, спеціальності 222 Медицина розроблений відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту» та проекту Стандарту вищої освіти 



України другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 

«Охорона здоров’я», спеціальності 222 Медицина, з урахуванням сучасних 

тенденцій розвитку медицини та запропонував підтримати проект 

тимчасовий Стандарт СумДУ для підготовки магістрів за спеціальністю 222 

Медицина.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: прийнято одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Раді із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти медичного інституту СумДУ підтримати 

проект тимчасового Стандарту СумДУ другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, спеціальності 222 Медицина. 

 

ВИСТУПИЛИ: керівник робочої проектної групи ОПП Медицина проф. 

Приступа Л. Н., яка представила проект освітньо-професійної програми та 

навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» за 

спеціальністю 222 «Медицина» 2019 року вступу. Керівник РПГ зазначила, 

що освітньо-професійну програму та  навчальний план було оновлено 

відповідно до розробленого тимчасового Стандарту СумДУ, сучасних вимог 

до оформлення освітніх програм, рекомендацій Ради із забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти СумДУ з урахуванням аналізу 

відповідних закордонних освітніх програм, ОПП Медицина та навчальний 

план були розміщені на сайті випускової кафедри внутрішньої медицини 

післядипломної освіти з можливістю внесення зауважень і пропозицій 

стейкхолдерів. 

 

ВИСТУПИЛИ: гол. лікар КУ «Сумська міська клінічна лікарня №5» 

Петренко В.Ю., який повідомив, що пропозиції та зауваження щодо ОПП 

Медицина та навчального плану, які надійшли від стейкхолдерів, були  

обговорені під час засідання фокус-групи за участю керівництва медичного 

інституту, професорсько-викладацького складу, роботодавців, випускників та 

здобувачів. Петренко В.Ю. Зауваження та пропозиції були враховані у 

проекті ОПП Медицина та навчального плану. 

 

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

Домінас В.М., яка наголосила на розширенні у варіативній частині ОПП та 

навчального плану англомовної підготовки для вітчизняних студентів та 

вивчення української мови, як іноземної, для іноземних здобувачів вищої 

освіти, з розділенням здобувачів на групи в залежності від базового рівня 

мовної підготовки та можливістю підвищувати цей рівень кожного року. 

 

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

запропонував схвалити проект освітньо-професійної програми та 

навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» за 

спеціальністю 222 «Медицина» 2019 року вступу та рекомендувати Раді із 



забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти медичного 

інституту підтримати вище зазначені документи. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: прийнято одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Раді із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти медичного інституту СумДУ підтримати 

проект освітньо-професійної програми та навчального плану підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» за спеціальністю 222 «Медицина» 

2019 року вступу. 

 

ВИСТУПИЛИ: керівник 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 2019 року вступу. 

 

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

зазначив, що перелік вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки 

для здобувачів вищої освіти за ОПП Медицина на другому магістерському 

2019 року вступу був кардинально змінений, з включенням до нього 

дисциплін проблемно-орієнтованого навчання.  Бутенко С.П. запропонував 

схвалити перелік вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: прийнято одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Раді з якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти медичного інституту СумДУ схвалити перелік дисциплін 

вільного вибору студентів блоку професійної підготовки для магістрів за 

спеціальність 222 Медицина 2019 року вступу.  

 

 

Голова ради                                                                          Бутенко С.П. 

 

 

         Секретар ради                                                                      Прімова Л.О. 

 

 


