
План роботи Вченої ради Медичного інституту СумДУ             

на 2020-2021 навчальний рік 

Розглянутий та затверджений 

на засіданні Вченої ради Медичного інституту 

.2020 р., протокол №  

Дата № 

п/п 

Порядок денний Доповідачі 

Вересень 

2020 р. 

1 Затвердження плану роботи  вченої ради на 

2020-2021 н.р. 

Лобода А.М. 

2 Затвердження звітів аспірантів за 2020-2021 н.р. 

та індивідуальних навчальних планів 

підготовки аспірантів 

Погорєлов М.В. 

3 Результати вступної кампанії до Медичного 

інституту у 2020 році 

Васильєв Ю.К. 

Жовтень 

2020 р. 

1 Підсумки складання літньої екзаменаційної 

сесії 2019-2020 н.р. ,  результати ліцензійного 

інтегрованого іспиту «КРОК-2»  та ЄДКІ 

(«Крок-1» та іспит з іноземної мови 

професійного спілкування) 

Голубнича В.М., 

Сотніков Д.Д., 

Заскока А.М. 

2 Звіт про результати перевірки готовності 

кафедр до 2020-2021 н.р. 

Прімова Л.О. 

Листопад 

2020 р. 

1 Підсумки проведення курсів тематичного 

вдосконалення, спеціалізації, стажування на 

ФПМО у 2020 році. Результати вступу до 

інтернатури, клінічної ординатури у 2020 році. 

Мелеховець О.К. 

Ситнік О.Л. 

2 Результати зарахування здобувачів освітньо-

наукового ступеня доктора філософії та доктора 

наук у 2020 році 

Погорєлов М.В. 

3 Затвердження тем наукових робіт дисертантів Погорєлов М.В. 

Грудень 

2020 р. 

1 Затвердження плану підготовки кафедр до 

Державної Атестації за технологією об’єктивно 

структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) та 

плану ліквідації зауважень голів ДЕК 

Сотніков Д.Д., 

зав. випускових 

кафедр 

2 Стан надання медичних послуг на базі 

Університетської клініки та перспективи 

розвитку 

Моісеєнко І.О. 

3 Звіт керівників держбюджетних НДР Керівники/відпові

дальні виконавці 

НДР 

Січень 

2021 р. 

1 Підсумки роботи наукового журналу 

«Східноукраїнський медичний журнал» та 

перспективи інтеграції до світових 

науковометричних баз 

Сміян О.І., 

Бергілевич О.М. 

2 Результати I етапу Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт та стан підготовки 

кафедр до ІІ етапу конкурсу та II туру 

Всеукраїнських олімпіад 

Погорєлов М.В., 

Сікора В.В. 

  



 3 Звіт Голови ЕК про результати складання 

Державної атестації на ступінь вищої освіти 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 

напряму підготовки «Спорт» 

Пилипей Л.П. 

Лютий 

2021 р.  

1 Звіт про роботу спеціалізованої Вченої ради 

Д55.051.05 

Сікора В.З. 

2 Про підсумки складання зимової 

екзаменаційної сесії студентами Медичного 

інституту 

Голубнича В.М, 

Заскока А.М.,  

Сотніков Д.Д. 

Березень 

2021 р. 

1 Досвід реалізації проекту програми Erasmus+ 

Programme – Jean Monnet Activities «Медична 

освіта в Європейському Союзі: виклики для 

України» 

Кириленко С.Д. 

2 Проміжні результати реалізації проекту 

програми Erasmus+ (КА2) «Інноваційна 

реабілітаційна освіта – впровадження нових 

магістерських програм в Україні» 

Єжова О.О. 

Квітень 

2021 р. 

1 Стан підготовки кафедр до проведення 

державної атестації випускників та аналіз 

виконання зауважень голови ДЕК 

Зав. випускових 

кафедр 

2 Результати складання ліцензійного іспиту 

Крок-3 лікарями-інтернами 

Мелеховець О.К. 

Травень 

2021 р. 

1 Результати складання ЄДКІ («Крок 1» та 

іноземна мова професійного спрямування) 

студентами 3 курсу спеціальності 

«Стоматологія» та іноземними студентами 3 

курсу спеціальності «Медицина»  

Голубнича В.М. 

Заскока А.М. 

2 Стан підготовки студентів спеціальності 

«Медсестринство» до ліцензійного іспиту 

«Крок Б» 

Сотніков Д.Д. 

3 Досвід роботи імуногістохімічної лабораторії 

кафедри патологічної анатомії в умовах 

реформування галузі охорони здоров’я 

Романюк А.М. 

Червень 

2021 р. 

1 Звіти голів ЕК про результати складання 

Державної Атестації студентами 6 курсу 

спеціальності «Лікувальна справа», студентами 

5 курсу спеціальності «Стоматологія» 

Голови ЕК 

2 Звіти голів ЕК про результати складання 

Державної Атестації на ступінь вищої освіти 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 

напряму підготовки «Фізична терапія, 

ерготерапія», «Спорт», «Медсестринство», 

«Громадське здоров’я» 

Голови ЕК 

 

Примітка. Згідно з регламентом роботи Вченої ради Медичного інституту кадрові, 

конкурсні, процедурні та інші питання вносяться до порядку денного засідань за 

рішенням голови Вченої ради. 

Голова Вченої ради Медичного інституту СумДУ    А.М. Лобода 

Секретар Вченої ради Медичного інституту СумДУ    І.В. Чорна 


