
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

    СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ 

 

 

ВИТЯГ 

з протоколу № 4  

засідання Pади із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти Медичного інституту СумДУ 

           

  від  22 грудня  2018 року 

 

Присутні:     25 членів Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти Медичного інституту СумДУ із 30.  

    

СЛУХАЛИ:    Голову Ради із забезпечення якості освітньої діяльності 

таякості вищої освіти медичного інституту СумДУ к.б.н., 

доц. Прімову Л. О., яка доповіла, 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, в т.ч. за 

спеціальністю 222 Медицина, натепер відсутній 

затверджений державний Стандарт вищої освіти за цією 

спеціальністю. У зв'язку з цим робочою проектною 

групою ОПП Медицина був розроблений тимчасовий 

Стандарт СумДУ другого (магістерського) рівня вищої 

освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 

222 Медицина, ОПП та навчальний план підготовки 

магістрів 2019 року вступу (відповідно до тимчасового 

стандарту). 

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 

розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту». При розробці проекту робоча проектна група 

керувалася положеннями проекту Стандарту вищої освіти 

України другого (магістерського) рівня вищої освіти 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 222 

Медицина.  



  Приступа Л. Н., також представила проект ОПП 

Медицина та навчальний план підготовки здобувачів на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти 2019 року 

вступу. Керівник робочої проектної групи зазначила, що 

тимчасовий Стандарт СумДУ за спеціальністю 222 

Медицина другого (магістерського) рівня вищої освіти 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я», ОПП та навчальний 

план пройшли громадське обговорення. Зауваження та 

пропозиції, які були надані учасниками освітнього 

процесу та роботодавцями, обговорені на засіданнях 

фокус-груп та РПП і враховані у проектах.   

ВИСТУПИЛИ:  голова Ради із забезпечення якості освітньої діяльності 

таякості вищої освіти медичного інституту СумДУ к.б.н., 

доц. Прімову Л. О., яка доповіла, що при складанні ОПП 

та навчального плану підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 

«Охорона здоров’я», спеціальності 222 Медицина, були   

враховані рекомендації Ради із забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти Сумського 

державного університету та Вченої ради СумДУ, а саме: 

 дисципліни гуманітарного спрямування, уніфіковані 

для університету,  включені до обов'язкової частини 

освітньої програми - «Основи академічного письма» - 5 

кредитів ЄКТС; «Іноземна мова» - 5 кредитів ЄКТС;  

                               «Цінності громадянського суспільства» - 5 кредитів  

                              ЄКТС.  

 Навчальний план має 25% дисциплін вибіркового 

блоку, з розрахунку 2 год/тиж, форма контролю – 

залік, починаючи з 3-го семестру. Кожна дисципліна – 

5 кредитів ЄКТС.  

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

запропонував схвалити тимчасовий Стандарт СумДУ 

другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 

22 «Охорона здоров’я», спеціальності 222 Медицина; 

ОПП Медицина та навчальний план підготовки 

здобувачів 2019 року вступу та рекомендувати ці 

документи на розгляд Раді з якості освітньої діяльності та  

якості вищої освіти СумДУ та до затвердження Вченою 

                                  радою СумДУ. 

 

Результати голосування: одноголосно 

 



ПОСТАНОВИЛИ:     рекомендувати Раді із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти СумДУ схвалити проект 

тимчасового Стандарту СумДУ другого (магістерського) 

рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я», 

спеціальності 222 Медицина, ОПП Медицина та 

навчальний план підготовки здобувачів 2019 року вступу 

та рекомендувати підтримати ці документи на Раді з 

якості освітньої діяльності та  якості вищої освіти СумДУ 

та затвердити вище зазначені документи на Вченій раді 

СумДУ. 

                  
 

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 


