
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

21. 01. 2019 р.                                     Суми                                  № 0029р-62  

  
Затвердити персональний склад Ради із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти Медичного інституту на 2018-2019 н. р. 

 

За посадами: 

1. Лобода Андрій Миколайович – директор Медичного інституту, д.м.н. 

(Голова Вченої ради). 

2. Прімова Людмила Олександрівна – Голова Ради із забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти Медичного інституту,  заступник 

директора Медичного інституту з навчально-методичної роботи, к.б.н., 

доцент кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної 

інженерії.  

3. Голубнича Вікторія Миколаївна – заступник директора Медичного 

інституту з навчальної роботи, к.м.н., доц. кафедри Громадського здоров'я.  

4. Сотніков Дмитро Дмитрович, заступник директора Медичного інституту з 

навчальної роботи, к.м.н., доцент кафедри нейрохірургії та неврології.  

5. Заскока Антон Миколайович – заступник директора Медичного інституту 

по роботі з іноземними студентами, к.фіз.-мат.наук, викладач кафедри 

прикладної математики та моделювання складних систем  

6. Погорєлов Максим Володимирович – заступник директора Медичного 

інституту з наукової роботи, д.м.н., проф. кафедри Громадського здоров'я.  

7. Дедух Андрій Володимирович – радник директора Медичного інституту 

СумДУ з інформаційних та медіа технологій.  

8. Бойко Володимир Іванович – д.м.н., проф., завідувач кафедри акушерства та 

гінекології  

9. Суходуб Леонід Федорович – д.ф-м.н., проф., чл.-кор. НАНУ, завідувач 

кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії. 

10. Приступа Людмила Никодимівна – д.м.н., проф., завідувачка кафедри 

внутрішньої медицини післядипломної освіти.  

11. Дужий Ігор Дмитрович – д.м.н, проф., завідувач кафедри загальної хірургії, 

радіаційної медицини та фтизіатрії. 

12. Чемич Микола Дмитрович – д.м.н., проф., завідувач кафедри інфекційних 

хвороб з епідеміологією. 

13. Потапов Олександр Олександрович – д.м.н., проф., завідувач кафедри 

нейрохірургії та неврології з курсами психіатрії, наркології, медичної 

психології, професійних хвороб, секцією ортопедії та травматології. 

14. Бумейстер Валентина Іванівна – д.м.н., проф., .завідувачка кафедри 

морфології. 

15. Романюк Анатолій Миколайович – д.м.н., проф., .завідувач кафедри 

патологічної анатомії.  



16. Сміян Олександр Іванович – д.м.н., проф., завідувач кафедри педіатрії.  

17. Орловський Віктор Феліксович – д.м.н, проф., завідувач кафедри сімейної 

медицини з курсом дерматовенерології.  

18. Атаман Олександр Васильович – д.м.н., проф., завідувач кафедри фізіології і 

патофізіології з курсом медичної біології. 

19. Сміянов Владислав Анатолійович -  д.м.н., проф., завідувач кафедри 

Громадського здоров'я.  

20. Вінніченко Ігор Олександрович – к.м.н., доц.,  завідувач кафедри хірургії та 

онкології. 

21. Лахтін Юрій Володимирович - д.м.н., проф., завідувач кафедри стоматології. 

22. Єжова Ольга Олександрівна – д.пед.н., проф., завідувач кафедри фізичної 

реабілітації та спортитвної медицини. 

23. Пилипей Леонід Петрович – доктор наук з фіз. виховання і спорту, завідувач 

кафедри фізичного виховання і спорту. 

 

1. Представники осіб, які навчаються, за посадами, на які обрані, а саме:  

24. Сікора Владислав Володимирович – керівник наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, асистент кафедри 

патологічної анатомії.  

25. Дудко Юлія Сергіївна – студентський директор Медичного інституту, 

студент 3 курсу, гр. ЛС - 601.  

26. Гарбузова Єлизавета Антонівна – заступник студентського директора, 

студентка 4 курсу, гр. ЛС - 404. 

 

Інші висококваліфіковані науково-педагогічні працівники інституту (за 

згодою): 

27. Гребеник Людмила Іванівна – Вчений секретар Ради із забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти Медичного інституту,  доцент 

кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії, 

к.б.н. 

28. Бинда Тетяна Парфеніївна – доцент кафедри педіатрії післядипломної освіти 

з курсами пропедевтичної педіатрії і дитячих інфекцій, к.м.н. 

29. Сергієнко Володимир Миколайович – к.н.з фіз. виховання і спорту,  доц. 

кафедри фізичного виховання і спорту. 

30. Волкова Тетяна Іванівна – технічний секретар Ради із забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти Медичного інституту,  старший 

лаборант кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної 

інженерії. 

 

 

 

Директор 

медичного інституту                                                                 А. М. Лобода  
 


