
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ВИТЯГ 

 

з протоколу засідання Експертної ради роботодавців зі спеціальності 

«Медицина» 

 

№ 4 від 26.8.2021 р. 

 

ПРИСУТНІ:  

Голова ЕРР зі спеціальності 222 «Медицина», начальник управління 

охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації Бутенко С.П.  

Члени ЕРР у кількості 6 осіб:  

Домінас В. М., директор КНП «Центральна міська клінічна лікарня» 

Сумської міської ради;  

Краснокутьська В.В., головний акушер-гінеколог області, завідувач 

обласного центру планування сім'ї;  

Петренко В. Ю., директор КНП «Клінічна лікарня №5» Сумської 

міської ради;  

Жданов Я. О., директор КНП "Сумський обласний діагностичний 

центр";   

Кузьоменська М. Л., директор КНП «Обласний  клінічний 

перинатальний центр» Сумської обласної ради;  

Поцелуєв В. І., директор КНП «Сумська центральна районна клінічна 

лікарня» Сумської районної ради Сумської області;  

Прімова Л.О. заступник директора медичного інституту;координатор 

зв’язків з випусковими кафедрами.  
  

ЗАПРОШЕНІ:  

Присупа Л. Н., гарант ОПП Медицина підготовки здобувачів на другому 

(магістерському рівні) за спеціальністю 222 Медицина.  

Лобода А.М., директора Медичного інституту.   

 

СЛУХАЛИ: директора Медичного інституту Лободу А.М., який зазначив, 

що у зв'язку з відсутністю державного Стандарту підготовки магістрів за 

спеціальністю 222 Медицина, робочою проектною групою освітньо-

професійної програми Медицина зі спеціальності 222 Медицина за другим 

(магістерським) рівнем був розроблений проект тимчасового Стандарту 

СумДУ для підготовки магістрів за вище означеною спеціальністю. 

Тимчасовий Стандарт розроблено відповідно до затверджених наказом МОН 

України №600 від 01.06.2017 зі змінами, наказ МОН України №584 від 

30.04.2020, методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої 

освіти та зміненої відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №519 

від 25.06.2020 Національної рамки кваліфікацій. 



ВИСТУПИЛИ: Жданов Я. О., який зазначив, що проект тимчасового 

Стандарту розроблено із врахуванням усіх необхідних вимог і запропонував 

схвалити запропонований проект тимчасового Стандарту підготовки 

магістрів за спеціальністю 222 Медицина Сумського державного 

університету. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Присупу Л. Н., гаранта ОПП Медицина на другому 

(магістерському рівні) вищої освіти, яка представила проект ОПП Медицина 

і навчальний план підготовки магістрів, 2021 року прийому та зазначила, що 

ОПП розроблена з урахуванням сучасних тенденцій у розвитку медицини та 

вимог ринку праці до випускників вищих медичних навчальних закладів. 

Проект ОПП Медицина та навчального плану підготовки магістрів 2021 року 

прийому були обговорені та схвалені на засіданнях випускової кафедри та 

РПГ; проект програми оприлюднений у Каталозі освітніх програм СумДУ та 

пройшов громадське обговорення. 
В обговоренні ОПП Медицина та навчального плану підготовки 

магістрів за  спеціальністю 222 «Медицина» взяли участь Бутенко С.П., 

Петренко В.Ю., Домінас В.М., Жданов Я. О. 

 

ВИСТУПИЛИ: Бутенко С.П., який запропонував схвалити запропонований 

проект ОПП Медицина та навчальний план підготовки магістрів за 

спеціальністю 222 «Медицина», 2021 року прийому та рекомендувати Раді із 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Медичного 

інституту підтримати запропоновані документи. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: схвалити проект ОПП Медицина та навчальний план 

підготовки магістрів за спеціальністю 222 «Медицина», 2021 року прийому 

та рекомендувати Раді із забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти Медичного інституту підтримати запропоновані документи. 

 

 

   Голова ради                                                                          Бутенко С.П.  

 

 

  Секретар ради                                                                       Прімова Л.О. 

 

 

 


