
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 
    СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ 
 
 

Протокол № 1 
засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти Медичного інституту СумДУ 
           

         від  4 жовтня 2017 року 

 
Присутні:                 25 члени Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та 
                                  якості вищої освіти Медичного інституту СумДУ із 29. 
 
Порядок денний:     
 
1. Звіт про результати перевірки готовності кафедр Медичного інституту 
до 2017-2018 навчального року. 
   Інф. – Голови Ради з якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
Медичного інституту  Прімової Л.О.  

 
2. Внесення змін  до складу Ради із забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти. 
   Інф. – Директора Медичного інституту  Лободи А.М.  

 
3. Затвердження плану роботи Ради із забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти на 2017-2018 н.р. 
   Інф. – Директора Медичного інституту  Лободи А.М.  

 
4. Порядок розроблення та затвердження освітніх програм; розроблення 
профілів освітніх програм для підготовки фахівців всіх освітніх рівнів за 
спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Педіатрія», «Громадське 
здоров'я», «Фізична культура і спорт», «Фізична терапія, ерготерапія». 
   Інф. – Голови Ради з якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
Медичного інституту  Прімової Л.О.  

             
СЛУХАЛИ:              
 1. Звіт про результати перевірки готовності кафедр Медичного 
інституту до 2017-2018 навчального року. 
 
ВИСТУПИЛИ: Голова Ради з якості освітньої  діяльності та якості вищої освіти 
Медичного інституту  Прімова Л.О., яка доповіла, що комісія у складі  голови 
комісії – директора медичного інституту А. М. Лободи, членів комісії – 
заступника директора з навчальної роботи В. М. Голубничої, заступника 
директора з навчально-методичної роботи Л. О. Прімової, заступника директора 
по роботі з іноземними студентами Л. І. Кіптенко, заступника директора з 
інформаційних та медіатехнологій Ю. О. Атамана, перевірила готовність кафедр 
медичного інституту до навчального року.  

Прімова Л.О. ознайомила присутніх із результатами перевірки (звіт 
додається), зазначила, що загалом всі кафедри медичного інституту готові до 
навчального року, наявна вся необхідна документація для організації 
навчального процесу згідно з загальними рекомендаціями Ради із забезпечення 
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якості освітньої діяльності та якості вищої освіти СумДУ щодо організації 
освітньої діяльності в 2017-2018 н.р. Всі кафедраи медичного інституту 
забезпечені мультимедійними системами для читання лекцій; мультимедійні 
технології використовуються також на практичних заняттях. Викладачі кафедр 
приймають участь у: 

 конкурсі педагогічних інновацій (кафедра фізіології та патфізіології; 
кафедра біофізики, біохімії, фармакології та бімолекулярної інженерії); 

 конкурсі використання власних мобільних пристроїв «Медпоіск-власна 
розробка» (кафедра морфології); 

 експерименті із апробації моделі системи мішаного навчання (кафедра 
педіатрії; кафедра біофізики, біохімії, фармакології та бімолекулярної 
інженерії). 

Разом з тим комісія виявила недоліки, які повинні бути усунуті. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:   
 Завідувачам кафедр медичного інституту: усунути недоліки, зазначені у 

звіті про перевірку кафедр. 
 Раді з якості медичного інституту: розглянути навчальні плани за 

освітніми (освітньо-професійними, освітньо-науковими) програмами, що 
запроваджуються у 2018 / 2019 н.р. році; затвердити керівників Робочих 
проектних груп (гарантів освітніх програм) та сформувати Робочі проектні 
групи з освітніх програм, започаткованих у 2018/2019 н.р. вперше. 

 
СЛУХАЛИ:              
 2. Внесення змін  до складу Ради із забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти. 

 
ВИСТУПИЛИ: Директор Медичного інституту Лобода А.М., який пояснив 
необхідність внесення змін до складу Ради із забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти і запропонував новий склад (список додається). 
 
Голосували: одноголосно 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити новий склад Ради із забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти Медичного інституту. 
 
СЛУХАЛИ:              
3. Затвердження плану роботи Ради із забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти на 2017-2018 н.р. 
 
ВИСТУПИЛИ: 1. Голова Ради з якості Прімова Л. О. Медичного інституту,  яка 
презентувала план роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти Медичного інституту на 2017-2018 н.р. 
2. Директор Медичного інституту Лобода А.М., зпропонував затвердити план 
роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
Медичного інституту на 2017-2018 н.р. 
 
Голосували: одноголосно 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити план роботи Ради із забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти Медичного інституту на 2017-2018 н.р. 
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СЛУХАЛИ:           
4. Порядок розроблення та затвердження освітніх програм; розроблення 
профілів освітніх програм для підготовки фахівців всіх освітніх рівнів за 
спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Педіатрія», «Громадське 
здоров'я», «Фізична культура і спорт», «Фізична терапія, ерготерапія». 

 
ВИСТУПИЛИ: : Голова Ради з якості освітньої  діяльності та якості вищої освіти 
Медичного інституту  Прімова Л.О., яка доповіла, що у зв'язку із затвердженням 
методичної інструкції «Загальні вимоги до структури, змісту та оформлення 
освітніх програм», виникла необхідність розроблення освітніх програм та їх 
профілів (українською та англійською мовами) за спеціальностями «Медицина», 
«Стоматологія», «Педіатрія», «Громадське здоров'я», «Фізична культура і 
спорт», «Фізична терапія, ерготерапія» у відповідності до вище зазначеної 
інструкції. Доц. Прімова Л.О. пояснила порядок затвердження освітніх програм. 
 
 
 
 
Голова Ради з якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти Медичного інституту СумДУ 
к.б.н., доц.                         Л.О. Прімова 
 
 
Вчений секретар Ради з якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти Медичного інституту СумДУ   Л.І. Гребеник 
 
 


