
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

Про організацію навчання у осінньому семестрі 2022-2023 н.р. 
 

17.08.2022 р.                                         Суми                                             №0218р-60 
 

Відповідно до наказу по СумДУ від 20.05.2022 р. №0223-І «Про 

завершення навчальної роботи у весняному семестрі 2021/22 н. р. та 

планування її на 2022/23 н. р.» зі змінами (наказ від 27.07.2022 р. №0456-І) для 

здобувачів ННМІ 1 курсу освітнього ступеня бакалавра усіх спеціальностей, 

освітнього ступеня магістра спеціальностей 221 Стоматологія, 222 Медицина 

2022/23 навчальний рік розпочати з 15.09.2022 р., здобувачів 1 курсу освітнього 

ступеня магістра інших спеціальностей – з 01.10.2022 р., для здобувачів інших 

курсів – з 01.09.2022 р. 

Організацію навчального процесу на 1-3 курсах спеціальностей 221 

Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія, 1-2 курсах спеціальностей 017 

Фізична культура і спорт, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 229 Громадське 

здоров’я планувати у дистанційному онлайн форматі із застосуванням 

електронних платформ навчання. 

Навчальний процес на 4-5 курсах спеціальності 221 Стоматологія, 4-6 

курсах спеціальностей 222 Медицина, 228 Педіатрія, 3-4 курсах спеціальностей 

017 Фізична культура і спорт, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 229 Громадське 

здоров’я, а також на спеціальності 223 Медсестринство (ОП «Екстрена 

медицина») планувати в очному форматі. Студентам зазначених курсів та 

спеціальностей рекомендовано до початку навчального року повернутися до 

м.Суми. За наявності у здобувачів підстав, що унеможливлюють вчасне 

прибуття на навчання,  ̶  повідомити навчальну частину ННМІ про строки 

повернення для вирішення питання щодо організації навчання. 

Вітчизняним та іноземним студентам 3 курсу спеціальностей 221 

Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія рекомендовано територіально 

перебувати у вересні-жовтні 2022 року на території країни для участі у ЄДКІ, 

етап 1 відповідно до графіка, затвердженого наказом МОЗ України від 

21.04.2022 №667 (https://www.testcentr.org.ua/uk/ispyty/potochna-

informatsiia/hrafik-litsenziinykh-ispytiv). У разі неможливості прибути до м.Суми 

і складати зазначений іспит у Сумському державному університеті – до 

01.09.2022 р. надіслати на електронну адресу info@med.sumdu.edu.ua заяву про 

бажання складати ЄДКІ, етап 1 на базі іншого медичного ЗВО на території 

України. 

 

 

Директор ННМІ                    Андрій ЛОБОДА 
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