
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

    СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ 

 

ВИТЯГ 

 

з протоколу № 1 

засідання Pади із забезпечення якості вищої освіти Медичного інституту 

СумДУ 

           

  від  27 серпня  2021 року 

 

Присутні:     25 членів Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти Медичного інституту СумДУ із 32.  

    

 

СЛУХАЛИ:    про тимчасовий Стандарт підготовки магістрів за 

спеціальністю 222 «Медицина» Сумського державного 

університету.  

 

ВИСТУПИЛИ:   Присупа Л. Н., гарант ОПП Медицина на другому 

(магістерському рівні) вищої освіти, яка представила 

проект тимчасового Стандарту підготовки магістрів за 

спеціальністю 222 Медицина Сумського державного 

університету. Стандарт розроблено членами РПГ ОПП 

Медицина 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.  

Приступа Л.Н. зазначила, що проект тимчасового 

Стандарту пройшов громадське обговорення.  

ВИСТУПИЛИ:   заст. директора Медичного інституту з навчально-

методичної роботи доц. Прімова Л.О., яка зазначила, що 

тимчасовий Стандарт підготовки магістрів за 

спеціальністю 222 Медицина Сумського державного 

університету розроблено з урахуванням всіх необхідних 

вимог і запропонувала підтримати вище зазначений 

документ.    

 

Результати голосування: одноголосно 

 

ПОСТАНОВИЛИ: схвалити проект тимчасового Стандарту підготовки 

магістрів за спеціальністю 222 Медицина Сумського 



державного університету та рекомендувати Раді із 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти СумДУ підтримати запропонований проект, Вченій 

раді СумДУ затвердити тимчасовий Стандарту підготов-

ки магістрів за спеціальністю 222 Медицина Сумського 

державного університетуу. 

 

  СЛУХАЛИ:    про зміни до освітньої-професійної програми та 

навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 

222 Медицина, 2021 року прийому.  

 

ВИСТУПИЛИ:   Присупа Л. Н., гарант ОПП Медицина на другому 

(магістерському рівні) вищої освіти, яка представила 

проект ОПП Медицина і навчальний план підготовки 

магістрів, 2021 року прийому. Гарант зазначила, що з 

огляду на сучасні тенденції розвитку галузі та спеці-

альності 222 «Медицина», вимоги ринку праці, виклики, 

які повстали у зв'язку з пандемією covid-19, виникла 

необхідність у оновленні ОПП підготовки магістрів за 

спеціальністю Медицина. Проект програми, підготовле-

ний РПГ, отримав схвальні рецензії від представників 

академічної спільноти та роботодавців, був обговорений 

та схвалений на засіданнях випускової кафедри, фокус-

групи за участю керівництва медичного інституту, про-

фесорсько-викладацького складу, роботодавців, випус-

кників минулих років та здобувачів. Пропозиції та 

рекомендації надані учасниками фокус-групи, роботодав-

цями стосувалася переважно підвищення якості практик-

ної підготовки здобувачів і були враховані у ОПП та 

навчальному плані. Проект програми оприлюдно у 

Каталозі освітніх програм СумДУ. Експертна рада 

роботодавців за відповідною спеціальністю рекоменду-

вала підтримати ОПП Медицина та навчальний план 

підготовки магістрів за спеціальністю Медицина 2021 

року прийому 

ВИСТУПИЛИ:   директор Медичного інституту Лобода А. М., який 

запропонував схвалити зміни внесені в ОПП Медицина та 

навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю 

222 Медицина та рекомендувати їх до затвердження 

Вченою радою СумДУ.    

 

Результати голосування: одноголосно 

 

ПОСТАНОВИЛИ: схвалити зміни внесені в ОПП Медицина та навчальний 

план підготовки магістрів за спеціальністю 222 Медицина, 2021 року 



прийому. Рекомендувати Раді із забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти СумДУ підтримати оновлену ОПП Медицина та 

навчальний план, а Вченій раді СумДУ затвердити вище зазначені 

документи. 

 

 

 

Голова Ради із забезпечення якості  

освітньої діяльності та якості вищої  

освіти Медичного інституту СумДУ 

к.б.н., доц.                              Л.О. Прімова 

 

 

Секретар Ради із забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої  

освіти Медичного інституту СумДУ      

к.б.н., доц.                                                                                        Л. О. Гребеник 

 

 

 

 
 

 


