
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ВИТЯГ 

 

з протоколу засідання Експертної ради роботодавців зі спеціальності 

«Медицина» 

 

№ 2 від 09.04.2020 р. 

 

Голова:    Бутенко С. П., голова Експертної ради роботодавців зі 

спеціальності 222 «Медицина». 

Секретар:  Прімова Л. О., заступник директора медичного інституту, 

координатор зв’язків з випусковими кафедрами Медичного інституту. 

  Присутні: члени Експертної ради роботодавців у кількості 5 осіб. 

 Запрошені особи:  

1. Лобода А.М., директора Медичного інституту.   

2. Приступа Л. Н., керівник РПГ ОПП Медицина на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти.  

 

СЛУХАЛИ: керівника РПГ ОПП Медицина на другому (магістерському) 

рівні вищої освіти, проф. Приступу Л.Н., яка представила ОПП Медицина та 

навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю 222 Медицина 2020 

року вступу. Приступа Л.Н. повідомила, що ОПП Медицина та навчальний 

план були оприлюднені на сайті випускової кафедри внутрішньої медицини 

післядипломної освіти з 22.01.2020 р. по 22.02.2020 р. з можливістю внесення 

зауважень і пропозицій на електронну адресу кафедри, але за цей період не 

було отримано зауважень або пропозицій щодо змісту чи структури ОПП та 

навчального плану. 

 

ВИСТУПИЛИ: голова Ради Бутенко С.П., який зазначив, що у навчальному 

плані підготовки магістрів 2020 року вступу змінено графік навчального 

процесу (тривалість семестрів 1-го курсу зменшена до 16 і 18 тижнів), що 

зумовлено зміною вимог до зарахування іноземних громадян на перший 

курс, але ОПП Медицина та навчальний план не зазнала істотних змін в 

частині їх структури, змісту, переліку обов'язкових компонентів.  

Бутенко С.П. запропонував схвалити запропоновану ОПП Медицина та  

навчальний план підготовки здобувачів на другому (магістерському) рівні 

вищої освіти 2020 року вступу та рекомендувати Раді із забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти медичного інституту СумДУ 

підтримати запропоновані документи. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: підтримано одноголосно. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати Раді із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти медичного інституту СумДУ ухвалити ОПП 

Медицина та  навчальний план підготовки здобувачів на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти.2020 року вступу без змін 

 

   Голова ради                                                                          Бутенко С.П.  

 

 

  Секретар ради                                                                       Прімова Л.О. 


