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Вступ

В умовах глобальних антикризових заходів боротьби з СОУГО-19 в Україні 
та світі, інтеграційних процесів сучасності роль і значення освіти і науки, ЇЇ 
модернізації, підготовки фахівців, здатних успішно вирішувати проблеми на 
шляху до поставленої мети, надзвичайно актуальні. Освітня, наукова та 
інноваційна діяльність ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» 
(далі - Академія) в 2019-2020 навчальному році році здійснювалась на основі 
базових положень законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про 
наукову та науково-дослідну діяльність», інших нормативно-правових актів 
України. Серед головних напрямів діяльності Академії є забезпечення якісної 
підготовки інноваційно орієнтованих фахівців на основі єдиного плану 
отримання, генерації, поширення і застосування знань. Важлива роль у роботі 
ректорату, факультету, інших структурних підрозділів

Академії відводилась приорітетам діяльності:
-розвиток системи інноваційної освіти;
- вироблення системи підготовки спеціалістів світового рівня;
- створення інфраструктури інноваційної діяльності, що забезпечує інтеграцію 
академічних цінностей і підприємництва;
- формування інноваційної корпоративної культури Академії і внутрішнього 
конкурентного середовища, збереження академічних традицій;
- створення адаптивної системи управління Академією, адекватної новим 
завданням організаційної структури, кадрового забезпечення.

Саме над реалізацією зазначених пріоритетів і здійснювалась освітня 
діяльність у 2019-2020 навчальному році в ПВНЗ «Міжнародна академія 
екології та медицини», у складі якого функціонувало 6 кафедр.

За звітний період стояло багато завдань. Основними серед них були: 
-розробка стратегії розвитку академіїі забезпечення високої якості підготовки 
по спеціальностях;
-керування і контроль за навчальною, навчально-методичною, організаційно- 
методичною, навчально-виховною роботою;
-контроль за повною реалізацією законодавчих документів Кабінету міністрів 
України, МОН України, МОЗ України, Вченої ради Академії, наказів ректора;
- участь в написанні і контролю за підготовкою підручників, навчально- 
методичних посібників;
-комплекс задач, пов’язаних з забезпеченням навчальної діяльності студентів 
по Академії;

РОЗДІЛ І
Організація та науково-методичне забезпечення навчально-виховного

процесу 
на додипломному етапі освіти



У минулому навчальному році Академією було багато зроблено для 
відновлення та підвищення кадрового потенціалу національної системи 
охорони здоров’я. Навчальний рік проходив під гаслом виконання заходів, 
започаткованих Міністерством охорони здоров’я України з метою 
реформування медичної галузі взагалі та системи надання освітніх послуг як 
найважливішої складової формування якісного кадрового складу медичних 
закладів. Було продовжено заходів щодо імплементації Закону України «Про 
вищу освіту», та положень «Плану роботи Академії на 2019-2020 навчальний 
рік». Провідним напрямом нашої навчально-виховної діяльності була 
реалізація розроблених на основі цих програмних заходів завдань із загальною 
метою приведення якості освіти відповідність до європейських освітніх 
стандартів та проведення навчально-виховного процесу на рівні державних 
стандартів освіти за діючими вищій медичній школі освітніми програмами. З 
метою поліпшення організації навчального процесу та виконання п. 2 ст. 56 
«Робочий час науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників» 
Закону України «Про вищу освіту» з 1 вересня 2015 року впроваджено в 
навчальний процес затверджені МОЗ України 24.03.2015 навчальні плани за 
спеціальностями: 222 «Лікувальна справа», 221 «Стоматологія».

Вченою радою Академії медичного факультету, підрозділами 
методичного спрямування за циклами та профілями підготовки, 
кафедральними колективами метою успішної реалізації основних завдань з 
підготовки медичних кадрів на додипломному етапі були створені всі 
необхідні умови. У звітний період основними завданнями цієї ланки роботи 
були визначені такі основні завдання організації та науково-методичного 
забезпечення навчального процесу, як подальше удосконалення системи 
організації освітнього процесу з метою забезпечення максимальної 
об'єктивності оцінювання результатів навчання, вдосконалення організаційно- 
методичного забезпечення освітнього процесу, забезпечення системності 
навчальної роботи та контролю її якості на кафедрах щодо реалізації робочих 
навчальних планів аудиторних занять та самостійної роботи студентів, 
ліквідація формального підходу в реалізації тестових технологій поточного та 
підсумкового контролю знань, максимальне забезпечення підготовки студентів 
до ліцензійних іспитів «Крок 1» та «Крок 2», подальше вдосконалення 
методичного та інформаційного супроводу самостійної роботи студентів, 
контролю якості її виконання, вдосконалення змісту індивідуальних форм 
навчально-виховної роботи, педагогічної взаємодії викладачів та студентів, 
проведення соціологічного моніторингу серед вітчизняних та іноземних 
студентів, викладачів Академії щодо проблем якості вищої медичної освіти, 
подальше вдосконалення змісту та організації внутрішніх форм Академії 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з психолого- 
педагогічної підготовки, реалізація основних напрямів щодо підготовки 
випускників та випускаючих кафедр до випускних іспитів у 2019-2020 
навчального року, удосконалення організаційно-методичного забезпечення 
практично орієнтованих випускних іспитів зі складових дисциплін для 
студентів, розробка програм заходів, спрямованих на усунення недоліків у



підготовці студентів і реалізації пропозицій голів екзаменаційних комісій,
удосконалення рівня вимог до змісту та якості видань інструктивно-
методичної літератури, рукописів підручників та посібників, їх відповідності
змісту навчальних планів, галузевим стандартам освіти і вимогам МОН та МОЗ 
України, пріоритетне матеріально-технічне та фінансове забезпечення
впровадження нових освітніх напрямків, участь у заходах для підготовки 
стандартів вищої освіти за усіма спеціальностями галузі знань «Охорона 
здоров’я» відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266. Відповідно до цієї 
постанови основними завданнями цієї ланки роботи надано в табл. 1.1.

Т а б л и ц я  1.1

№
п/п

Основні завдання організації та науково-методичного забезпечення
навчального процесу

1 Подальше удосконалення системи організації освітнього процесу з метою 
забезпечення максимальної об'єктивності оцінювання результатів навчання 
(в освітній процес введена екзаменаційна сесія)

2 Вдосконалення організаційно-методичного забезпечення освітнього процесу 
на всіх кафедрах Академії

3 Забезпечення системності навчальної роботи та контролю її якості на 
кафедрах щодо реалізації робочих навчальних планів аудиторних занять та 
самостійної роботи студентів, ліквідація формального підходу в реалізації 
тестових технологій поточного та підсумкового контролю знань

4 Забезпечення максимальної можливості підготовки до ліцензійних іспитів 
«Крок 2» зі спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Лікувальна справа».

5 Подальше вдосконалення методичного та інформаційного супроводу 
самостійної роботи студентів, контролю якості її виконання

6 Суттєве вдосконалення змісту індивідуальних форм навчально-виховної 
роботи, педагогічної взаємодії викладачів та студентів

7 Проведення соціологічного моніторингу серед вітчизняних та іноземних 
студентів, викладачів Академії щодо проблем якості вищої медичної освіти, 
забезпечення конституційних прав студентів на її одержання



8 Подальше вдосконалення змісту та організації внутрішньо-академічних 
форм підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників із 
психолого-педагогічної підготовки

9 Реалізація основних напрямів щодо підготовки випускників на випускаючих 
і профільних кафедр до випускних іспитів у 2019, 2020р. р.

10 Удосконалення організаційно-методичного забезпечення практично 
орієнтованих випускних іспитів зі складових дисциплін для студентів 
Академії.

11 Проведення ретельного аналізу результатів атестації випускників 2019, 2020 
p.p., розроблення програм заходів, спрямованих на усунення недоліків у 
підготовці студентів і реалізації пропозицій голів екзаменаційних комісій

12 Удосконалення рівня вимог до змісту та якості видань інструктивно- 
методичної літератури, рукописів підручників та посібників,їх відповідності 
змісту навчальних планів, галузевим стандартам освіти і вимогам МОН та 
МОЗ України

13 Пріоритетне матеріально-технічне та фінансове забезпечення, впровадження 
нових освітніх технологій

14 Участь у заходах для підготовки стандартів вищої освіти за усіма 
спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» відповідно до Переліку 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 квітня 2015 р. № 266

У 2019-2020 н. р. в освітньому процесі брали участь 208 вітчизняних та 
іноземних студентів, 6 кафедр зі штатом 74 науково-педагогічних та 
педагогічних працівників. У роботі зі створення якісного навчально- 
методичного супроводу було задіяно всі організаційно-методичні ресурси 
Академії: методичні ради кафедр, навчально-методичний відділ, 6 кафедр 
Академії. У рамках діяльності навчально-методичного кабінету проводилось 
удосконалення змісту та якості навчально-метоДйчної документації та засобів 
навчання на до дипломному етапі. Усі заходи впроваджувались відповідно до 
Галузевих стандартів освіти та вимог МОН і МОЗ України на єдиних 
уніфікованих засадах. Продовжувалось впровадження сучасного 
інформаційного забезпечення та подальше удосконалення організаційних 
питань з інноваційних технологій навчання відповідно до вимог Європейського 
освітнього простору. Центральною методичною радою Академії проводилась 
експертиза якості навчально-методичної документації нормативних і 
вибіркових дисциплін та експертиза навчально- методичного супроводу



(підручники, посібники, вказівки, робочі зошити та ін.), які готуються до 
видання.

В цілому рівень організації та науково-методичного забезпечення 
навчально-виховного процесу вказує на те, що Академія досить успішно 
виконує всі програмні заходи. До робочих навчальних планів та робочих 
програм дисциплін оперативно вносяться необхідні зміни, покращився рівень 
інформаційного забезпечення навчання, науково-педагогічні працівники 
опановують сучасні технології навчання та оцінювання результатів засвоєння 
знань, умінь та навичок. Розроблені та затверджені робочі навчальні плани з 
усіх спеціальностей та графік навчального процесу на 2019-2020 навчального 
року. Продовжена підготовка викладацького складу, навчально-методичної 
документації кафедр для забезпечення організації навчального процесу за 
кредитно-трансферною системою на всіх курсах за всіма спеціальностями. 
Постійно оновлюються інформаційні пакети дисциплін, які містять необхідні 
переліки організаційно-методичної документації для забезпечення навчального 
процесу на умовах його кредитно-трансферної організації.

Необхідною умовою для забезпечення на високому рівні якості освіти є 
робоча програма навчальної дисципліни (РПНД). Вона є одним із головних 
принципів організації навчального процесу. У зв ’язку з цим навчально- 
методичний кабінет забезпечив розробку РПНД для студентів III— VI курсів 
спеціальності 222 «Лікувальна справа» та III— V спеціальності 221 
«Стоматологія». На підставі РНПД були розроблені, оновлені, доповнені та 
затверджені методичними комісіями відповідних профілів методичні розробки 
для викладачів, методичні вказівки для студентів та методичні матеріали 
лекційних курсів. Крім того, всі методичні матеріали за всіма дисциплінами, 
які використовувались у цьому році, були ретельно переглянуті, за 
необхідністю оновлені, доповнені та затверджені. У робочі програми 
відповідних дисциплін внесено необхідні практичні навички та методики.

Відповідно до листа МОЗ України від 27.05.2014 р. № 08.01-47/14524 з 
метою поліпшення організації продовжено вивчення студентами питань 
військової медицини Та медицини надзвичайних ситуацій внесені зміни до 
діючих навчальних програм із дисциплін: «Внутрішня медицина», «Хірургія, 
дитяча хірургія», «Травматологія та ортопедія», «Нейрохірургія», «Гігієна та 
екологія», «Епідеміологія».

На виконання листа МОЗ України від 03.06.2015 р. № 08.01-47/17350 було 
запроваджено на 2-му році навчання за спеціальностями «Лікувальна справа», 
дисципліну «Екстрена та невідкладна медична допомога» обсягом 3 кредити 
(всього 90 год), з них 30 - аудиторних годин замість дисципліни «Медицина 
надзвичайних ситуацій».

Оновлювалась електронна база навчально-методичних матеріалів для



проведення занять зі студентами, які навчались за навчальним планом 2017 та 
2018 років - напрям підготовки «Медицина» за спеціальностями: 222 
«Лікувальна справа», 221 «Стоматологія» освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Спеціаліст».

Продовжилась у звітному році практика заходів щодо навчання та 
консультування викладацького складу. Постійно діють семінари з різних 
педагогічних питань, які охоплюють всі ланки організації та адміністрування 
(семінари з завідувачами кафедр, різними категоріями науково-педагогічного 
персоналу та ін.). Оцінюючи в цілому рівень організації та науково- 
методичного забезпечення навчально-виховного процесу, слід констатувати, 
що Академія успішно реалізує програмні заходи: гнучко та оперативно 
вносяться необхідні зміни до робочих навчальних планів і робочих програм 
дисциплін, покращується рівень інформаційного забезпечення навчання й 
опанування науково-педагогічними працівниками сучасних технологій 
навчання та оцінювання результатів засвоєння знань, умінь та навичок.

Цього року основний етап перевірки знань випускників традиційно мав 
ступеневу систему: ліцензійний державний іспит «Крок 2. Лікувальна справа» 
та «Крок 2. Стоматологія». Практично орієнтований іспит у вигляді 
комплексного проводиться як перевірка здатності випускника здійснювати 
професійну діяльність в умовах, наближених до реальних, і демонструвати 
необхідний рівень сформованості умінь і навичок, визначених відповідно до 
ОКХ (наказ МОЗ України № 53 від 31.01.2005 р.)

Була проведена робота з підготовки дидактичних матеріалів до атестації 
випускників 2019-2020 н.р., оновлені типові та ситуаційні задачі з кожної 
дисципліни «Внутрішні, професійні та інфекційні хвороби», «Хірургічні 
хвороби з дитячою хірургією», «Акушерство і гінекологія», «Дитячі хвороби з 
дитячими інфекційними хворобами», «Гігієна, соціальна медицина, організація 
та економіка охорони здоров’я», «Терапевтична стоматологія», «Хірургічна 
стоматологія», «Ортопедична стоматологія», «Стоматологія дитячого віку». 
Проведено підготовчу роботу разом із викладачами випускових кафедр. 
Переглянуто й доповнено типові задачі згідно з матеріалами Галузевих 
стандартів.

Підготовлено та роздруковано форми медичної облікової документації, 
які заповнюються студентами під час другого етапу практично-орієнтованих 
екзаменів у клініках, у відповідному з дисципліни відділеннях.

Надруковано протоколи проведення та оцінювання першої та другої 
частин комплексних іспитів із клінічних, гігієнічних та стоматологічних 
дисциплін відповідно до контингенту випускників. Видані та направлені в 
бібліотеку і на відповідні кафедри у 2019-2020н.р., методичні вказівки для 
студентів із кожної дисципліни щодо організації та проведення іспитів, які 
використовуються студентами під час підготовки до нього.



Рівень організації та науково-методичне забезпечення навчально- 
виховного процесу вказує на те, що Академія виконує всі програмні заходи. До 
робочих навчальних планів та робочих програм дисциплін вносяться необхідні 
зміни, покращився рівень інформаційного забезпечення навчання, науково- 
педагогічні працівники опановують сучасні технології навчання та оцінювання 
результатів засвоєння знань, умінь та навичок (табл.1.2).

Постійно оновлюються інформаційні пакети дисциплін, які містять 
необхідні переліки організаційно-методичної документації для забезпечення 
навчального процесу на умовах його кредитно-трансферної організації.

Таблиця 1.2

Кредитно-трансферна система організації навчального процесу

№ п/п Реалізація програмних заходів у 2019-2020 н. р.
1 Розроблено та затверджено робочі навчальні плани з усіх 

спеціальностей та графік навчального процесу на 2019-2020 н. р.
2 Продовжено підготовку викладацького складу, навчально- методичної 

документації кафедр для забезпечення організації навчального 
процесу за кредитно-трансферною системою на всіх курсах за всіма 
спеціальностями

3 Постійно оновлюються інформаційні пакети дисциплін, які містять 
необхідні переліки організаційно-методичної документації для 
забезпечення навчального процесу на умовах його кредитно- 
трансферної організації

4 Всі індивідуальні плани навчання для студентів поєднані із заліковою 
книжкою

5 Підготовлено документацію для проведення семестрових іспитів в 
осінньому та весняному семестрах



Підготовлено екзаменаційну документацію для проведення атестації 
студентів, за спеціальностями 222 «Лікувальна справа» та 2-5-го 
курсів спеціальності 221 «Стоматологія»

Для підвищення ефективності складання студентами 3-го, 6-го курсів 
ліцензійного іспиту Крок 1, Крок 2 спеціальності 222 «Лікувальна справа» та 
студентами 3-го, 5-го курсів ліцензійного іспиту Крок 1, Крок 2 спеціальності 
221 «Стоматологія» і підвищення ймовірності надання вірних відповідей на 
тестові завдання на базі' ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» 
створено профільний клас із підготовки до ліцензійних інтегрованих іспитів 
«Крок 1. Загальна лікарська підготовка», «Крок 2. Загальна лікарська 
підготовка», «Крок 1. Стоматологія» та «Крок 2. Стоматологія». У цьому класі 
студенти мали змогу проходити претестування, яке проводиться у формі 
комп’ютерного тестування. З цією метою з фахівцями відповідних клінічних 
профілів проводиться обговорення та ретельний аналіз тестових завдань із 
числа тестів відкритої бази з усіх клінічних профілів та надання інформації для 
створення комп’ютерної бази тестів.

На основі результатів претестування створювались «групи ризику». Зі 
студентами, які потрапили до «групи ризику», на відповідних кафедрах 
проводились додаткові заняття.

Підготовка до іспитів «Крок» є не лише формою контролю та 
самоконтролю готовності, а й елементом повторення навчального матеріалу з 
дисциплін, які є складовими цих іспитів. Проте успішне складання 
ліцензійного інтегрованого іспиту залежить не тільки від студентів, але й від 
організованої роботи кафедральних колективів. Методичною основою 
забезпечення успішного тестового навчання та контролю є наявність якісного 
кафедрального банку тестів. Основними вимогами щодо якості кафедральних 
банків є їх відповідність змісту освітньо-професійної програми (01 Пі) у 
частині її фахової компоненти щодо загальної лікарської підготовки та 
вимогам освітньо- кваліфікаційних характеристик (ОКХ) спеціальностей, 
змісту ліцензійних іспитів.

Тестовий кафедральний банк формується виключно з тестів Центру 
тестування МОЗ України, які пройшли необхідну експертизу якості. Кількість 
банку тестів встановлюється кафедрою, виходячи з умов забезпечення 
достатнього обсягу для проведення систематичного поточного контролю та 
тестового етапу підсумкового контролю. Систематично здійснюється 
тематичний обіг тестів для виключення можливості механічного 
запам’ятовування вірних відповідей. Кафедра розробляє необхідний обсяг 
кількості тестів щодо забезпечення змісту навчальних питань, що виносяться 
на самостійну роботу студентів. Для забезпечення можливості активної 
позааудиторної роботи студентів кафедрою розробляються методичні



рекомендації (посібники) щодо проведення тестування з наданням тематичного 
переліку тестового банку з поясненнями до відповідей. Важливою стороною 
забезпечення ефективності використання тестів із навчальною метою є 
проведення аналізу найбільш типових помилок.

Відповідно, на деканат медичного факультету покладена організація і 
проведення ректорського тестування та подальших претестувань студентів 
факультету для підготовки до ліцензійних іспитів «Крок», забезпечення 
ретельного контролю за впровадженням тестового навчання на профільних 
кафедрах факультету, активної участі вчених рад у вирішенні питань щодо 
покращання якості підготовки студентів до ліцензованого інтегрованого 
іспиту.

Декан медичного факультету разом із випускаючими кафедрами здійснює 
повсякденний контроль за підготовкою студентів. Також до обов'язків деканату 
входить формування та дієва робота зі студентами з «групи ризику». При 
цьому важливою є безпосередня робота з цією «групою ризику» і окремий 
додатковий графік підготовки студентів як на кафедрах, так і в комп’ютерних 
класах. Забезпечення проведення замірів рівня формування фахових знань 
шляхом контрольного тестування .

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Роботу медичного факультету було спрямовано на реалізацію освітньо- 

професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням 222 
«Медицина». Протягом 2019-2020 навчального року було виконано сукупність 
норм для обов'язкового мінімуму змісту та рівня підготовки спеціалістів. 
Значна увага приділялась підвищенню якості навчання, успішності студентів 
факультету та покращенню показників порівняно з минулим навчальним 
роком.

Контингент студентів медичного факультету у 2019-2020 навчальному 
році складав: на початок року за спеціальністю 222 «Лікувальна справа» - 96 
студентів; за спеціальністю 221 «Стоматологія» - 112 студента.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДЕК
Основним етапом перевірки якості нашої освітньої діяльності є 

проведення атестації здобувачів вищої освіти.

У ПВНЗ «Міжнародна Академія екології та медицини» згідно з наказом 
ректора № 28-Од від 15.05.2020 р. «Про проведення Державної атестації 
здобувачів вищої освіти на медичному факультеті у 2019/2020 навчальному 
році» було сформовано склад Екзаменаційних комісій та проведено підготовчу 
роботу з організації атестації здобувачів вищої освіти.

Регламент проведення - це ступенева система: ліцензійний інтегрований 
іспит («КРОК-2») та комплексний практично-орієнтований іспит, під час якого 
проводиться контроль засвоєння практичних навичок біля ліжка хворого з



оцінкою умінь та відповіддю на питання за формою протоколу проведення та 
оцінювання першої частини комплексного державного іспиту (робота з 
хворим) та складання практичних навичок з предмету, контроль засвоєння 
знань і умінь, необхідних для професійної діяльності, розв'язування 
ситуаційних задач: на діагностику, лікування невідкладних станів, а також при 
виконанні медичних маніпуляцій.

Головою ДЕК за спеціальністю «Лікувальна справа» була здійснена 
перевірка готовності Академії, деканату медичного факультету до проведення 
атестації здобувачів вищої освіти, проведено зустріч голови ДЕК доктора 
медичних наук, професора, Стеця Миколи Мирославовича з членами ДЕК та 
екзаменаторами.

Головою ДЕК за спеціальністю «Стоматологія» була здійснена перевірка 
готовності Академії, деканату медичного факультету до проведення державних 
випускних іспитів, проведено зустріч голови ДЕК, доктора медичних наук, 
професора Удода Олександра Анатолійовича з членами ДЕК та 
екзаменаторами.

На зустрічі голів та членів ДЕК з випускниками були висвітлені питання 
методики проведення екзамену, прав студентів на Державній атестації. 
Студенти були попереджені, що не менше 10% випускників, атестованих за 
вищим рейтингом, а також тих, хто мав перездачу з ключових клінічних 
дисциплін та низький середній бал, буде опитано усім складом ДЕК. Члени 
ДЕК та випускники були ознайомлені з основними недоліками в оволодінні 
знань та умінь, що виявлені у минулому році.

Іспит з спеціальності 222 «Лікувальна справа» складався з 5етапів. 
Перший комплекс: внутрішні, професійні та інфекційні хвороби; другий 
комплекс: хірургічні хвороби з дитячою хірургією; третій комплекс:
акушерство та гінекологія, четвертий комплекс: педіатрія, дитячи інфекційні 
хвороби; п ’ятий комплекс: гігієна та екологія, соціальна медицина, організація 
та економіка охорони здоров'я. Розділ невідкладних станів та маніпуляцій на 
фантомах і манекенах передбачає в першу чергу те, що кожен випускник на 
сучасному етапі повинен володіти знаннями та уміннями щодо надання 
екстреної допомоги при різних критичних станах як дорослим, так і дітям 
різного віку. Четвертий та п ’ятий комплекси проводяться у клініках біля ліжка 
хворого і надає можливість виявити клінічне мислення кожного випускника та 
володіння методикою обстеження пацієнтів різного віку. Застосування 
комплексного іспиту дозволяє об'єктивно визначити відповідність рівнів 
сформованості знань та умінь випускників і перевірити їх спроможність 
здійснювати професійну діяльність в умовах, наближених до реальних, 
відповідно до вимог державних стандартів освіти.

Принципових зауважень щодо організації проведення іспитів, 
матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення проведення у



голів ЕК не було.

В процесі проведення Державної атестації Головою ДЕК та членами 
екзаменаційної комісії за спеціальністю «Лікувальна справа»» зроблені 
зауваження, які потрібно урахувати у подальшій роботі з метою поліпшення 
підготовки випускників. Так, зокрема за результатами атестації здобувачів 
вищої освіти з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб у 
вітчизняних та іноземних студентів рекомендовано приділяти увагу 
поліпшенню знань студентів з питань сучасних діагностичних та лікувальних 
технологій в ендокринології. Особливу увагу приділяти питанням надання 
невідкладної допомоги хворим із глікемічною та кетоацедотичною комами. 
Зосередити увагу студентів на знанні інструментальних методів дослідження 
ендокринної системи.

Під час атестації з хірургічних хвороб з дитячою хірургією Головою ДЕК 
та членами екзаменаційної комісії зроблені зауваження з питань, які потрібно 
врахувати в подальшій роботі з метою поліпшення підготовки студентів: 
поодинокі студенти показали недостатні знання щодо методів визначення 
ступеню крововтрати за клінічними ознаками, що є актуальним під час 
наявності бойових дій.

За результатами атестації з акушерства та гінекології головою ДЕК і 
членами екзаменаційної комісії було відмічено недоліки, на які потрібно 
звернути увагу при викладанні курсу акушерства ті гінекології:

приділяти увагу поліпшенню знань студентів з питань щодо 
визначення тактики ведення вагітності, яка ускладнилася гестаційним 
пієлонефритом;

особливу увагу приділяти питанням медичної допомоги хворим з 
лейоміомою матки.

Під час атестації з дисципліни «Педіатрії, дитячі інфекційні хвороби» 
встановлено наступні недоліки: випускники 2018-2019 н. р. виявили
недостатні із знання щодо поліпшенню знань студентів з питань клінічних 
проявів ураження серця при гострій ревматичній лихоманці, клініки, 
діагностики та лікування гломерулонефриту у дітей, дозування лікарських 
засобів в педіатричній практиці.

В процесі атестації з гігієни та екології, соціальної медицини,організації 
та економіки охорони здоров’я Головою ДЕК та членами екзаменаційної 
комісії були зроблені зауваження, які потрібно врахувати в подальшій роботі з 
метою покращення підготовки студентів, а саме:

Зосередити увагу студентів на розв’язуванні задач з гігієни праці по 
розрахунку мікрокліматичних параметрів робітників хімічної промисловості.

Зосередити увагу студентів на розв’язуванні тестових завдань високого 
рівня складності, пов’язаних з медичною статистикою.

Зосередити увагу студентів на складання плану заходів щодо організації



первинної та вторинної профілактики захворювань на сімейній лікарській 
дільниці.

Результати складання практично-орієнтовних державних іспитів з 
окремих дисциплін

Комплексна перевірка рівня знань та вмінь студентів з профільних 
медичних дисциплін включала оцінку набутих мануальних навиків, які 
випускники демонстрували на фантомах, вміння вирішувати ситуаційні задачі з 
невідкладних станів та задачі з медичних дисциплін, вміння провести 
клінічний діагноз, намітити план обстеження, обґрунтувати план лікування 
хворого та обсяг профілактичних заходів. На кафедрі внутрішньої медицини, 
де проводились державні іспити, екзаменаційна комісія відзначила добру 
організацію та сприятливі умови їх проведення. Найкращі вміння та 
теоретичну підготовку за всіма профільними дисциплінами продемонструвала 
студентка Паршикова А. та Дячук О., низький рівень підготовки був 
відмічений комісією у студента Сокора О.

Комісія визначила наступні недолікиів загальній підготовці студентів:
1) деякі студенти виявили недостатні знання в інтерпретації результатів 
лабораторного обстеження пацієнтів;
2) окремі студенти недостатньо орієнтуються у питаннях діагностики та 
лікування новонароджених та дітей раннього віку;
3) недостатні знання показали студенти щодо невідкладних станів в клініці 
внутрішніх хвороб.

Цифрові дані державних випускних іспитів по окремим дисциплінам 
наведені у таблицях 5-9.

Таблиця  5

Результати державного іспиту з акушерства і гінекології

Г рупа Кіл-ть
;тудентів

Відмінно Добре Задовільно Незадов. Середній
бал

Якість
успішності,

°//0

61 11 1 3 6 1 3,4 36

62 1 1 3 6 2
0

4,1 82

63 11 4 2 5 3,9 55

64 9 2 6 1 4,1 89

601 5 1 4 0 4,2 100

602 7 2 1 о3 3,6 43



603 2 0 2 0 4,0 100

Таблиця  6

Результати державного іспиту з внутрішньої медицини (в т.ч. професійні
та

інфекційні хвороби)

Г рупа Кіл-ть
студентів

!ідмінно Добре Задовільно Незадов. Середній
бал

Якість
успішності,

7
/О

61 11 0 4 7 0 3,4 36

62 11 3 6 2 0 4,1 81
63 11 о3 5 О3 0 4,5 72

64 9 1 6 2 0 3,9 77

601 5 2 0 О3 0 3,8 40

602 7 3 2 і 1 4,0 71

603 2 0 0 2 0 3,0 0

Т а б л и ц я  7

Результати державного іспиту з педіатрії, дитячих інфекційних хвороб

Г рупа Кіл-ть
студентів

Відмінно Добре Задовільно Незадов. Середній
бал

Якість
успішності,

о /
/о

61 11 0 2 9 0 3 , 2 18

6 2 11 2 5 4 0 3 , 8 6 3

63 11 2 2 7 0 3 , 5 3 6

6 4 9 3 О3 О3 0 4 , 0 6 6

601 5 0 і 4 0 3 , 2 2 0

6 0 2 7 0 3 3 1 3 , 3 4 2

6 0 3 2 0 0 2 0 3 , 0 0



Т а б л и ц я  8

Результати державного іспиту з хірургії, дитячої хірургії

г рупа Кіл-ть
студентів

Відмінно Добре Задовільно Незадов. Середній
бал

Якість
успішності,

О/
/0

61 11 0 4 7 0 3,4 36

62 11 о5 6 2 0 '4,1 81

63 11 2 о3 6 0 3,6 45

64 9 2 3 4 0 3,8 55

601 5 1 1 о 0 3,6 40

602 7 0 4 2 1 3,4 57

603 2 0 0 2 0 3,0 0

Т а б л и ц я  9

Результати державного іспиту з гігієни та екології, соціальної медицини,  
організації та економіки охорони здоров’я

рупа Кіл-ть
студентів

Відмінно Добре Задовільно Незадов. Середній
бал

ість успіш ності,
о/
/о

61 11 0 6 5 0 3,5 54

62 11 6 . 2 0 4,1 81

63 11 4 7 0 0 4,4 100

64 9 5 1 о
3 0 4,2 66

601 5 1 4 0 0 ’ 4,2 100

602 7 3 2 1 4,0 71

603 2 0 2 0 4,0 100

З а г а л о м  н е о б х і д н о  в ід з н а ч и т и ,  щ о п р а к т и ч н о - о р і є н т о в н і  і с п и т и  з 
п р о ф іл ь н и х  д и с ц и п л і н  на  всіх  к а ф е д р а х ,  в залах ,  де  в о н и  п р о в о д и л и с ь ,  бу л и  
о р г а н і з о в а н і  за у с і м а  в и м о г а м и  а т е с т а ц і ї  з д о б у в а ч і в  в и щ о ї  о св іти :  з а б е з п е ч е н о  
д о с т а т н ь о ю  к іл ь к іс т ю  п а ц іє н т ів ,  ф а н т о м ів ,  м у л я ж ів ,  ін с т р у м е н т а р і ю ,  щ о  н а д а л о  
м о ж л и в іс т ь  е к з а м е н а ц і й н о ї  к о м іс і ї  о б ' є к т и в н о  о ц і н и т и  р і в е н ь  м а н у а л ь н и х



навиків та клінічного мислення випускників медичного факультету.

Оцінка знань студентів проводилась на засіданнях екзаменаційної комісії 
наприкінці кожного екзамену колегіально та відповідно до затверджених 
критеріїв. Зауважень і претензій від студентів, екзаменаторів і членів комісії за 
процедурою іспитів не надходило.

Кожний випускник в ході атестації здобувачів вищої освіти з кожної 
дисципліни отримав оцінку, яка є підсумковою щодо його рівня теоретичних 
знань, практичних навиків, а також рейтингу за весь період навчання з окремої 
дисципліни.
Таким чином, аналіз результатів практично-орієнтовних державних іспитів, 
ліцензованого тестового“ іспиту «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» 
свідчить про наявність у .випускників медичного факультету Академії екології 
та медицини доброго рівня знань при збереженні вимогливості та об'єктивності 
при проведенні випускних іспитів у 2019- 2020 навчальному році.

3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНЯ ПІДГОТОВКИ  
ВИПУСКНИКІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ.

Даючи оцінку рівню теоретичної і практичної підготовки випускників 
медичного факультету ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», 
необхідно відмітити, що кафедри клінічного профілю в цілому відповідально, 
уважно та активно працюють над підготовкою лікарів згідно вимог освітньо- 
професійної програми та освітньо- кваліфікаційної характеристики 
спеціаліста за фахом «Лікувальна справа». Відмінні та добрі знання з усіх 
розділів навчальних програм в поєднанні з досконалим оволодінням 
практичними навиками продемонстрували 37,5% випускників.

В процесі проведення Державної атестації Головою ДЕК .та членами 
екзаменаційної комісії за спеціальністю 221 «Стоматологія» зроблені 
зауваження, які потрібно урахувати у подальшій роботі з метою поліпшення 
підготовки випускників. Так, зокрема за результатами атестації з 
терапевтичної стоматології у вітчизняних та іноземних студентів 
рекомендовано приділяти увагу поліпшенню знань студентів з питань 
складання плану обстеження та діагностики захворювань пародонту у хворих » 
та проведення диференційної діагностики захворювань пульпи зубів.

Під час атестації з хірургічної стоматології Головою ДЕК та членами 
екзаменаційної комісії зроблені зауваження з питань, які потрібно врахувати в 
подальшій роботі з метою поліпшення підготовки студентів:

• ряд студентів недостатньо орієнтується у виконанні анестезій на 
верхній та нижній щелепах

• недостатньо орієнтується у виборі інструментарію для видалення 
коренів зубів.



Під час атестації з дисципліни «Ортопедичної стоматології»  
встановлено наступні недоліки: окремі студенти недостатньо засвоїли
анатомічні особливості м ’яких тканин ротової порожнини при виготовленні 
повних знімних протезів; студенти мали труднощі у виборі знімних 
ортопедичних конструкцій.

В процесі атестації з стоматології дитячого віку Головою ДЕК та 
членами екзаменаційної комісії були зроблені зауваження, які потрібно 
врахувати в подальшій роботі з метою покращення підготовки студентів, а 
саме: деякі з випускників мали труднощі в питаннях диференційної
діагностики в розділі • карієсу тимчасових зубів та його ускладнень; 
недостатньо засвоїли питання діагностики і лікування захворювань слизової 
оболонки порожнини pota  у дітей.

Після обговорення підсумків на засіданні ЕК і оголошення оцінок атестація 
закінчувалась, її загальна тривалість атестації -  не більше шести годин.

Загальна інформація щодо підсумків атестації здобуття 
вищої освіти з терапевтичної стоматології студентами  
випускного курсу освітньо- кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст» за спеціальністю «стоматологія»
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« В І Д М І Н Н О » «добре» «задовіль

но»

«незадові
льно»

абс. % абс. % абс. % аб
с.

%

2018 і б 0 7 43.7
5

9 56,25 * 0 3,44 62.5 100 43,75

2019 24 7 3 1,8 
1

9 40,9 6 27,27 0 3,86 60,9 100 72,72

2020 39 8 20,5 16 41 15 38,5 0 3,82 59,1 100 61,5

Загальна інформація щодо підсумків атестації здобуття вищої освіти з 
ощпопедичної стоматології студентами випускного курсу освітньо- 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю «стоматологія»
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« в ідм інно» «добре» «задовіль

но»

«незадовіль

но»

абс. % абс. % абс. % абс. %

2018 іб 1 6,25 4 25 1 1 68,75 " 0 3,38 62.5 100 31,25

2019 24 2 9,09 9 40,9 1 1 50 “ 0 3,59 60,9 100 50

2020 39 6 15,4 9 23,0 24 61,5
'

0 3,54 59,1 100 38,4



Загальна інформація щодо підсумків атестації здобуття вищої освіти
з стоматології 

дитячого віку студентами випускного курсу освітньо- 
кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст» за спеціальністю  
«стоматологія»
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с.
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% абс. %

2018 іб 1 6,25 6 37,5 9 56,25
'

0 3,5 62.5 100 43,75

2019 24 6 22,27«* 6 27,27 1 1 50 ' 0 3.95 60,9 100 54,54

2020 39 5 12.8 8 20,5 26 66,7 0 3,46 59,1 100 33,3

Загальна інформація щодо підсумків атестації здобутт я вищої  
освіти з хірургічної стоматології студентами випускного курсу 

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю
«стоматологія»
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2018 16 ■ 0 6 37.5 10 62,5 0 3.38 62.5 100 37,5

2019 24 ■ 0 1 1 50 1 1 50 0 3,5 60,9 100 50

2020 39 5 12,8 1 1 28,2 23 58,9 0 3,54 59,1 100 41

В цілому, ДЕК відмічають задовільний рівень організації і проведення 
атестації здобувані в вищої освіти у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 
медицини» на медичному факультеті. Екзаменатори при оцінці знань 
проявляли принциповість, вимогливість та об’єктивність і доброзичливість в 
ставленні до студентів.

Як показали результати атестації здобувані в вищої освіти, професорсько- 
викладацький склад Академії провів певну роботі в напрямку покращення 
підготовки студентів, а керівництво -  по недопущенню до атестації здобувачів 
вмщої освіти непідготовлених випускників.



Заходи щодо покращення підготовки студентів до складання 
ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» в 2019 - 2020 н. р.

Деканат медичного факультету з метою поліпшення якості підготовки 
лікарів, до складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок», розробив 
«План заходів ПВНЗ «МАЕМ» для підготовки до початку 2019 - 2020 
навчального року та організації його проведення», який містить наступні 
заходи:

1. Врахувати при підготовці до атестації суб’єктів навчання запровадження 
мінімальних критеріїв успішного складання ліцензійних інтегрованих іспитів 
«Крок 1» і «Крок 2» на рівні 50,5% та (зміни МОЗ України з 60,5%);

2. Продовжити поповнення банку тестових завдань для ліцензійних 
інтегрованих іспитів «Крок» питаннями, які стосуються невідкладних станів, 
організації допомоги і в екстремальних ситуаціях та медичної допомоги в 
бойових умовах;

3. Забезпечувати постійне оновлення та розміщення оприлюднених 
Державною організацією «Центр тестування професійної компетентності 
фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» при МОЗ 
України» інформаційних матеріалів на серверах дистанційного навчання 
вищих навчальних закладів;

4. Здійснювати підготовку студентів до ліцензійних інтегрованих іспитів 
«Крок» у кілька етапів - самостійна роботу та вивчення студентами тестових 
завдань; контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів з підготовки до 
цих іспитів шляхом проведення комплексних контрольних робіт за 
відповідним форматом (діагностично-тренінгові тестування та підсумковий 
(ректорський) тестовий контроль студентів); структуроване проведення 
пілотних тестових іспитів, аналогічних іспиту «Крок 2» профільними 
кафедрами;

5. Забезпечити приведення рівня методичного та матеріально-технічного 
забезпечення кафедр, методичних рад у відповідність до сучасних вимог щодо 
організації навчально-пізнавальної діяльності студентів при підготовці до 
ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» (забезпечення літературою, закупівля 
комп’ютерів, тренажерів, фантомів тощо); удосконалювати зміст настановних 
лекцій і передекзаменаційних консультацій з навчальних дисциплін, які є 
елементами з ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок», забезпечивши 
належний контроль за їх проведенням деканатами.

РОЗДІЛ II 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-практична діяльність ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 
медицини» здійснювалась у впровадженні інноваційних методик діагностики, 
профілактики та лікування у різних сферах клінічної та експериментальної 
медицини. Науковців Академії єднає розуміння необхідності спрямувати свої 
зусилля на поглиблення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, 
покликаних забезпечити послідовний розвиток сфер життя українського



суспільства. Наукова робота в ГІВНЗ «Міжнародна академія екології та 
медицини» базується на основних засадах розвитку науки та науково-технічної 
сфери, а саме: інформаційна відкритість та інтеграція в міжнародну систему 
науки і освіти; відповідність до міжнародних принципів біоетики; 
сприйнятливість до передового світового досвіду та гнучкість стосовно нових 
напрямків і методів наукових досліджень. Наукова діяльність є одним з 
пріоритетних напрямів функціонування Академії та як складова системи освіти 
посідає провідне місце у підготовці та підвищенні професійного рівня 
професорсько-викладацького складу, а також у підвищенні якості підготовки 
студентів, формуванні в них навичок науково- дослідної роботи. Основною 
метою науково-дослідної діяльності Академії є розвиток науково- 
інноваційного потенціалу, посилення взаємозв’язку науки та практики.

Співробітники кафедр та структурних підрозділів Академії взяли активну 
участь у роботі наукової-практичної конференції «Інфекційні хвороби 
сучасності. Етіологія, епідеміологія, діагностика лікування, профілактика, 
біологічна безпека», яка проходила 12-13 жовтня 2018 року на базі НДІ 
епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.П. Громашевського НАМИ 
України у м.Київ; науково-практичної конференції «Сучасні методи лікування 
паразитарних захворювань», яка проходила 17 жовтня 2018 року на базі НМУ 
О.О.Богомольця.

Як приклад, завідувач кафедри хірургічних хвороб, доктор медичних наук, 
професор Гончарук О.О. є автором 48 друкованих праць, 6-х патентів та 
винаходів, тез доповідей на з ’їздах та конференціях. Видано навчальний 
посібник «Мікрохірургія периферичних нервів нижніх кінцівок» для студентів 
вищих навчальних медичних закладів України 3-4 рівня акредитації.

Під керівництвом, доктора медичних наук, професора Гончарука О.О. 
почали застосовуватися та впроваджуватися в практику нові сучасні методи 
діагностики та лікування неврологічних та нейрохірургічних хворих. Гончарук
О.О. виконує наступні види оперативних втручань:

Мікрохірургічне видалення грижі міжхребцевого диску шийного, 
грудного та поперекового відділів хребта;

Пункційна вертебропластика
Видалення пухлин головного та спинного мозку
Видалення гематом головного мозку
Лікування гідроцефалії головного мозку, встановлення
лікворошунтуючих систем
Проведення міжостистої стабілізації хребта

Лікування уражень периферичних нервів, декомпресія периферичних 
нервів при тунельних синдромах в кубітальному та карпальному каналах. 
Викладач кафедри хірургічних хвороб Хонда О.В .є автором патенту на 
пристрій для профілактики шийного відділу хребта, корисної моделі 1 13872 
від 10.02.2017 та пристрою для лікування захворювань хребта, корисної моделі



21995, від 10.04.2007.

Ініціативно-пошукова тематика науково-дослідних робіт клінічної 
кафедри Академії зосереджена на актуальних проблемах сучасної клінічної 
медицини: вдосконалення діагностичних, лікувальних і профілактичних
заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах; профілактика і 
лікування післяопераційних ускладнень в плановій та ургентній хірургії; 
генетично- молекулярні механізми перебігу та обгрунтування диференційних 
лікувальних заходів у дітей із мультифакторіальними захворюваннями; 
оптимізація діагностики і профілактики захворювань репродуктивної системи 
жінок та розробка патогенетично обґрунтованих методів їх корекції; 
коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб; оптимізація лікування хворих на 
патологію щитоподібної залози та іншої хірургічної патології з використанням 
класичних та малоінвазивних методик; актуальні питання діагностики і 
профілактики захворювань репродуктивної системи жінок та розробка 
патогенетично- обґрунтованих методів їх корекції, вивчення метаболічного 
гомеостазу організму при захворюваннях органів ротової порожнини. 
Проводять маркетингові, фармакоекономічні та технологічні дослідження зі 
створення лікарських засобів. У сфері експериментальної медицини ведуть 
пошуки новітніх методів і способів корекції та запобігання розвитку 
патологічних процесів за умов дії надзвичайних факторів на організм, 
профілактики та лікування ускладнень цукрового діабету, клініко- 
патогенетичне обґрунтування застосування кріоліофілізованих ксенотканин 
при термічній травмі і пошкодженнях рогівки; фармакологічні та 
фармакогенетичні аспекти протекторного впливу імунобіологічних препаратів, 
ентеросорбентів, речовин природного та синтетичного походження за різних 
патологічних станів тощо.

Наукові напрями діяльності Академії:
1. Маркери апоптозу і тканинні фактори проліферації в діагностиці 

соматичних захворювань.
2. Дослідження центральних та периферичних механізмів больових 

синдромів та шляхів оптимізації лікувальної тактики.
3. Прогностичний алгоритм профілактики ускладнених гострих виразок 

травного тракту у хворих з хірургічною патологією.
4. Організаційно-економічні та маркетингові дослідження фармацевтичної 

діяльності.
5. Розробка складу і технології лікарських засобів природного походження.
6. Розробка нових методів диференційованого лікування рецидивуючих 

вірусних інфекцій на підставі дослідження імунологічних та 
імунопатологічних порушень

7. Мікробіологічний, імунний і метаболічний статус хворих на бактерійні 
інфекції.

8. Імунопатогенез атерогенезу у хворих з хронічною вірусною інфекцією та 
оптимізація лікування сполученої патології.



РОЗДІЛ III
Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу та наукова

діяльність Академії

Зберігати якісний професорсько-викладацький склад та вживати заходів 
щодо його подальшого професійного росту є одним із основних завдань 
кадрової політики ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Організація роботи з персоналом у системі вищої освіти заснована на 
додержанні чинного законодавства з впровадженням сучасних наукових 
методів та є тим фундаментом, на якому побудована система адміністративно- 
управлінської діяльності навчального закладу.

У ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» кадрова політика 
проводиться з дотриманням вимог Конституції України, законів України «Про 
освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність». 
Кодексу законів про працю України, постанов Кабінету Міністрів України, 
розпорядчих документів Міністерства охорони здоров’я України та 
Міністерства освіти і науки України. Формування кадрового резерву на керівні 
та науково-педагогічні посади знаходиться під постійним контролем ректорату 
Академії.

З метою передачі знань та досвіду новому поколінню науковців створені 
необхідні умови для залучення молодих спеціалістів до навчання в аспірантурі, 
клінординатурі, докторантурі, які в подальшому успішно вливатимуться в 
робочі колективи науково-педагогічних кадрів Академії.

Для впорядкування процедури заміщення вакантних посад науково- 
педагогічних працівників у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 
медицини» відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та 
«Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту Академії .та на підставі 
рішення вченої ради П В Н З  «Міжнародна академія екології та медицини» в 
Академії затверджено «Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 
посад науково-педагогічних працівників в ПВНЗ «Міжнародна академія 
екології та медицини».

Слід зазначити, що на цей час не повністю вирішена проблема 
комплектації штатних посад викладачів на кафедрах Академії. Вирішення цієї 
проблеми полягає в комплектуванні шляхом сумісництва а також шляхом 
прийняття працівників, насамперед молодих спеціалістів, підбір та подальший 
науковий ріст яких повинен бути одним із основних критеріїв оцінки роботи 
завідувачів кафедр.



За підсумками проведеної минулого 2019-2020 н. р. кадрової роботи 
мають місце певні досягнення. Успішними виявилися заходи з продовження 
роботи щодо підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня науково- 
педагогічного персоналу та омолодження кадрової ланки професорсько- 
викладацького складу.

Станом на 30.08.2019 р. освітній та науковий потенціал Академії 
складається з 58 науково-педагогічних працівників.

Беручи до уваги динаміку кадрових змін в Академії, слід відзначити, що 
6 осіб серед професорсько-викладацького складу досягай пенсійного віку, що 
складає 5%.

Станом 31.12.2018р. кількість працюючих пенсіонерів серед категорій 
науково-педагогічних працівників має такий вигляд:

- завідувачі кафедр - 1 (1%);
- професори кафедр -6 (5%);
- доценти кафедр -4 (3,3%);
- асистенти кафедр -11 (9,1%).

На кадровий підрозділ покладена не тільки робота зі стимулювання 
морального заохочення працівників, а також організація та контроль за 
додержанням трудової дисципліни. За фактами допущених працівниками 
Академії порушень трудового законодавства працівниками відділу кадрів 
проводяться перевірки, винні особи притягуються до дисциплінарної 
відповідальності.

РОЗДІЛ IV
БІБЛІОТЕЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО

ПРОЦЕСУ

Відповідно до Закону України « Про вищу освіту», бібліотека є одним з 
основних структурних підрозділів Академії, бібліотечний фонд якої має 
відповідати вимогам стандартів освітньої діяльності.

Бібліотека Академії продовжує роботу з вересня місяця.
Головне завдання бібліотеки полягає:

В оприбуткуванні фонду літератури, яка надійшла до вересня 2019 року, та 
занесення в інвентарну та сумарні книги, штампування кожного примірника 
двох сторінок;

- Систематичне розставлення фонду на стелажі бібліотеки, згідно
класифікації УДК;
В забезпеченні освітнього процесу навчальною літературою у

відповідності до ліцензійних вимог;
- Закупки навчальної літератури, згідно заявок кафедр, в межах виділеного

кошторису;
- Якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного



обслуговування студентів, науково-педагогічного складу, наукових 
працівників, співробітників та інших категорій користувачів, згідно з 
їхніми інформаційними запитами до документних фондів ;
В забезпеченні підвищення кваліфікації працівника бібліотеки.

Пріоритетними напрямками роботи бібліотеки Академії були:
Формування книжкового фонду, відповідно до профілю Академії;

- Вивчення інформаційних потреб користувачів усіх категорій;
- Забезпечення якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та 

інформаційного обслуговування користувачів бібліотеки;
- Своєчасне оформлення періодичних видань на 2019/2020 навчальний рік, 

згідно запиту кафедр та деканату.

Усього за єдиним обліком зареєстрованих налічується 250 користувачів. 
За 2019-2020 н.рік бібліотекар обслужив 1714 читачів, які отримали в 

користування 1230 прим, документів. На кінець 2019 року фонд бібліотеки 
налічує 9902 од. зберігання, з них української мовою-5500 прим; російською - 
4100 прим.; іноземними мовами - 303 прим.; ще 2150 екземплярів - у читальній 
залі.

Оскільки бібліотечний фонд є основою інформаційного забезпечення 
учасників освітнього процесу, тому саме при формуванні фондів надається 
пріоритет змістовному аспекту. Найважливішим принципом є його 
профілювання, тобто відповідність профілям підготовки фахівців, навчальним 
планам і програмам. Кількісний аспект визначається ліцензійними 
нормативами.

Комплектування бібліотеки здійснювалося на основі запиту кафедр та 
деканату, з наступного року до уваги будуть братися також і читацькі потреби.

З початку 2019 р. до фонду бібліотеки надійшло 156 підручників; а з 2019 
р. -  надходження проводиться на електронних носіях.

З метою збереження документів у встановленому порядку здійснювалася 
їх перевірка і переоблік, санітарно-гігієнічна обробка, відбиралася література 
для ремонту і реставрації.

До тижня права була оформлена книжкова виставка: «Суспільство. 
Держава. Право». Постійно діюча виставка у бібліотеці - «Душа тисячоліть 
шукає себе в слові».

Участь бібліотеки у роботі майстерні «Психологічне середовище»: 
презентація нових надходжень з методики викладання у вищий школі; 
психології студента; огляд науково-методичної літератури із фондів 
бібліотеки.



До дня Європи: оформлення книжок до виставки «Медична освіта».

У рамках підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи , 
бібліотекар за потребою приймає участь у роботі всеукраїнських науково- 
практичних конференціях бібліотек ВНЗ України. У 2018-2019 н.році 
бібліотека продовжує працювати у напрямку:

покращення комплектування книжкових фондів профільними 
виданнями;
створення та наповнення сайту бібліотеки; 
ефективного задоволення бібліотечно-бібліографічних; 
інформаційних потреб користувачів.

РОЗДІЛ VI 
ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

На протязі 2019-2020 н.р. Академія активно проводила масштабні 
заходи з розширення підготовки лікарів для інших держав. Останні навчальні 
сезони кількість іноземних студентів, які навчаються в нашій Академії, 
складає близько 50 % всього контингенту. Це дуже непроста форма 
педагогічної роботи, тому ми надаємо інформацію про результати цього 
напряму навчальної діяльності у окремому розділі.

Пропозиції щодо поліпшення якості роботи з іноземними студентами: 
оптимізувати формування розкладу занять з урахуванням кількості 

вільних аудиторій на кафедрах;
при формуванні розкладу планувати лекційні заняття таким чином, 

щоб вони випереджували практичні заняття, особливо для іноземних 
студентів;

на клінічних кафедрах планувати практичні заняття у першій 
половині дня;

при формуванні академічних груп враховувати рівень підготовки 
студентів з метою використання різних методів викладання, для студентів із 
навчанням англійською мовою також враховувати рівень мовної підготовки;

ширше використовувати сучасні технології в процесі навчання: 
створювати мультимедійні фільми та програми для ознайомлення із 

методиками обстеження та лікування хворих з різними нозологічними 
формами, банками тестових завдань «Крок 1» та «Крок 2», іншою навчально- 
методичною інформацією;

обладнати клінічні кафедри муляжами та фантомами для 
опанування практичних навичок з обстеження та медичних маніпуляцій;

включити до списків рекомендованої літератури на кафедрах 
іноземну літературу, яка є в бібліотеці Академії, репозитарії та матеріали 
сайтів кафедр; -сприяти створенню наукових гуртків, проведенню конференцій 
та інших заходів спільно для іноземних та вітчизняних студентів англійсько 
юмовою;

організувати факультативні заняття з іноземних мов для студентів



старших курсів, які бажають продовжити вивчення іноземної мови або вивчити 
другу (третю);

запровадити роботу системи «Електронний деканат» з наданням 
електронних відомостей обліку відвідування та академічнної успішності 
студентів .

РОЗДІЛ VI
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА, РОБОТА З ОЦІОЛОГІЧНОГО ТА

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ

Навчально-виховний процес в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 
медицини» відбувається^відповідно до розробленої Концепції виховної роботи 
в Академії, яка базується на ряді концептуальних положень Конституції 
України, Закону України «Про освіту», Державної національної програми 
"Освіта" ("Україна XXI століття"), Указу Президента України «Про Стратегію 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 рр.». 
Реалізація основних завдань і принципів Національної доктрини виховання 
здійснювалася в ряді пріоритетних напрямків роботи колективів кафедр 
Академії, Наукової бібліотеки, музею історії, органів студентського 
самоврядування.

Національно-патріотичне виховання. Питання удосконалення напрямку 
національно-патріотичного виховання знаходиться у колі постійної уваги з 
боку ректорату Академії й реалізується згідно із затвердженим планом. 
Сучасна соціокультурна ситуація в Україні, як ніколи раніше, гостро поставила 
питання національно-патріотичного виховання. Колективи кафедр є базовими 
елементами у здійсненні національно-патріотичного виховання в Академії. 
Викладачами цих кафедр, було організовано та проведено низку інформаційно- 
просвітницьких заходів, які є відповіддю на виклики сучасного світу, сприяють 
виробленню активної життєвої позиції молодої людини, становленню її як 
особистості. В основу національно-патріотичного виховання було покладено 
національну ідею як консолідуючий чинник розвитку суспільства і нації в 
цілому. Так, у межах вивчення історичного минулого українського народу 
кафедрою соціально-гуманітарних наук (зав. кафедри к.філ.н. Дударенко Л.В.) 
проведено навчальні курси «Історія України», «Історія української культури», 
які містять обов’язкові лекції, присвячені нерозривній єдності всіх українських 
земель. У зв ’язку з виникненням питання щодо посилення виховної роботи 
стосовно проявів сепаратизму у вищих навчальних закладах міста, були 
проведені інформаційно-просвітницькі заходи на тему: «Боротьба із
сепаратизмом - запорука цілісності України».

На виконання Указу Президента України «Про вшанування подвигу 
учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» 
проведення акції «Запали свічку», як данини поваги тим, хто жертвував собою 
заради торжества справедливості. У межах викладання «Історії України» та



«Історії української культури» були висвітлені питання, пов’язані з 
ушануванням подвигу учасників Революції Гідності й увічнення пам’яті Героїв 
Небесної Сотні. У бібліотеці з цією темою ознайомила виставка «Безсмертя 
Майдану: День пам’яті Героїв Небесної сотні».

Також студентів було залучено до участі у таких заходах:
- щодо відзначення чергової річниці трагедії Голодомору в Україні 1932-33 

pp. було здійснено показ документальних фільмів про цю подію з наступним 
обговоренням;

- в урочистій церемонії покладання квітів до Меморіалу Партизанської 
Слави в парку до Дня визволення України від нацистських загарбників та 
вшанування героїчного подвигу і жертовності українського народу у Другій 
світовій війні. Викладачами кафедри соціально-гуманітарних наук було 
організовано проведення уроків пам’яті щодо величезного внеску України у 
розгромі гітлерівської Німеччини та зростання міжнародного авторитету 
України;

- розгорнуте обговорення тем, присвячених подіям II світової війни та 
визволенню території України від гітлерівців із переглядом документальних 
фільмів і фотодокументів (жовтень-листопад 2019 p.);

- проведення міжвузівської студентської наукової конференції до свята 
Покрова та Дня Захисника України «Українська військова медицина» із 
запрошенням військових Української армії, учасників АТО (листопад 2019 p.);

- проведення III міжнародної наукової інтернет-конференції «Історичні, 
економічні, соціокультурні та освітні аспекти розвитку охорони здоров’я» 
(листопад 2019 p.);

- до відзначення Дня пам’яті й примирення та 74-ї річниці Перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні були проведені такі заходи: творчий та 
театралізований вечір-вшанування ветеранів Другої світової війни із 
запрошенням ветеранів-співробітників Академії (3-4 травня 2019 p.), акція 
привітання ветеранів - співробітників Академії у їхніх домівках та вручення їм 
адресної матеріальної допомоги, участь в урочисто-траурній церемонії 
покладання квітів до Меморіалу Слави (8 травня 2019 p.);

- вшанування пам’яті жертв депортації кримсько-татарського народу 
хвилиною мовчання (18 травня 2019 p.).

- до вшанування пам’яті великого Кобзаря, 205-річниці від дня 
народження Т. Г. Шевченка традиційно протягом перших двох тижнів березня 
проходили Шевченківські читання та відбувся літературний відеофлешмоб, 
ініціатором якого стала бібліотека Академії. Спільно з науковою медичною 
бібліотекою м.Києва було проведено лекцію «Зображення людиниу живописі 
Шевченка» (грудень 2019 p.). Для іноземних студентів були проведені 
тематичні заняття «TarasShevchenko: life inverses», для вітчизняних студентів 
на тему: «Образ України у творчості Т. Г. Шевченка»;

- до Дня української писемності проведені тематичні лекції для студентів 
на тему: «9 листопада - День української писемності» з мультимедійною 
презентацією про історію та походження цього свята, а також конкурс 
студентської творчості (9 листопада 2019 p.). До Дня рідної мови була



проведена студентська наукова конференція «Українська мова в науковому 
дискурсі» (21 лютого 2019 р.).

Програма «Освіта України XXI століття» визначила основний напрям, 
зміст і методи виховання молодого покоління в сучасних умовах. Це 
насамперед: формування наукового світогляду, виховання переконаності, 
громадянської самовідданості, вміння протистояти чужому негативному 
впливові, формування загальнолюдських цінностей особистості. Виховання 
морально- духовного розвитку особистості студента є пріоритетним напрямком 
роботи на кафедрі. Дієвим виховним засобом є організація екскурсій, що мають 
на меті ознайомлення студентів, у тому числі й іноземних, з православними 
святами та виховання толерантності, поваги до культури, історії та 
традиційнашого народу.*-

Майбутнє кожної нації залежить від наявності цілісного і здорового 
людського генофонду. У повсякденному житті людина досить часто 
замикається на себе, як індивідуальна особистість, і не усвідомлює значення 
окремих стереотипів суспільної моралі і норм здорового способу життя. У 
соціумі людина не завжди може якісно засвоювати ці норми, перетворюючи їх 
на стійкі моральні імперативи, ідеали і переконання. Шляхом популяризації у 
навчальному процесі проблематики здорового способу життя ми маємо змогу 
впливати на свідомість і поведінку студентів, змінюючи їх у відповідному 
напрямку. Таким чином ми конструюємо етико-психологічний канал 
повсякденної передачі здорових життєвих цінностей, які, зокрема, є запорукою 
цивілізаційного і культурного прогресу в розвитку нації. Розроблено Систему 
тренінгів щодо запобігання шкідливих звичок серед студентської молоді в 
ПВНЗ « Міжнародна академія екології та медицини».

Інформаційні ресурси Академії. Інформаційне забезпечення та 
висвітлювання майже всіх заходів, що відбуваються в Академії, досягається за 
допомогою веб-сайту Академії. Максимальному охопленню студентів, 
викладачів та співробітників Академії! нформацією від найдавніших часів до 
сьогодення сприяють всі викладачі кафедр.

Діяльність органів студентського самоврядування. Сьогодні найбільш 
діючим фактором впливу на навчально-виховний процес в Академії є 
студентське самоврядування, серед основних напрямків роботи якого є 
волонтерський рух. Різноманітні напрями волонтерської діяльності змінюються 
та доповнюються відповідно до сучасності.

Волонтери реагують на соціокультурну ситуацію в Україні. Студенти 
Академії завжди виявляють свою громадянську позицію, висловлюють свої 
погляди на історичні процеси, сучасне суспільно-політичне становищев 
Україні. Низку інформаційно-просвітницьких заходів було організовано 
Студентською радою Академії та проведено згідно з національним календарем:

- 22 січня - представники Академії взяли участь в урочистій церемонії



покладання квітів до пам’ятника Т. Г. Шевченко з нагоди Дня Соборності 
України та Дня пам’яті Героїв Крут;

- 15 лютого студенти Академії приєдналися до церемонії покладання квітів 
до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, що загинулив Афганістані та з 
нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

- 20 лютого до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні були проведені Акції - 
пам’яті про жертви Майдану, в знак шани відваги, сили духу та стійкості 
громадян, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 р. - 
лютий 2014 р-);

- церемонія покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченко, що була 
приурочена до святкування дня народження Великого Кобзаря (9 березня 2020 
р);

- до святкування Всесвітнього дня вишиванки Студентська рада Академії 
привітала членів вченої ради та пов’язали усім автентичні стрічки, 
започаткувавши таким чином в Академії традицію святкування цієї народної 
дати (18 травня 2020 р.).

У цьому навчальному році Студентська рада Академії запропонувала 
проект - навчання студентів-першокурсників елементам першої медичної 
допомоги, що реалізовувався в Академії протягом жовтня-листопада. У 
проведенні проекту були задіяні студенти та викладачі Академії, що є 
важливим досвідом взаємодії адміністрації та студентської громади в Академії, 
були приурочені до Міжнародного дня студентів.

Прагнучи самостійно вирішувати питання самоорганізації, навчання, 
наукової роботи, дозвілля, морально-етичного, культурного та спортивного 
розвитку студента як всебічно-розвинутої особистості, а також з метою 
активної участі студентів у громадському житті ПВНЗ «Міжнародна академія 
екології та медицини», забезпечення співпраці студентського самоврядування, 
у тому числі студентських колективів, організацій та груп, із керівництвом 
Академії робота з студентами спрямована на врегулювання відносин, 
пов’язаних з реалізацією права студентів на самоврядування. Усі органи 
студентського самоврядування, котрі діють в ієрархічній структурі зобов’язані 
здійснювати свою діяльність в інтересах спільноти студентів Академії та 
кожного окремого студента Академії зокрема.

Виховна робота з іноземними студентами. Питання щодо вдосконалення 
виховної роботи серед іноземних студентів знаходяться у колі постійної уваги 
з боку ректорату, кафедральних колективів та відповідних структурних 
підрозділів. Згідно з концепцією навчально-виховної роботи процес виховання 
іноземних студентів побудовано насамперед із “метою формування дружньо 
налаштованих, толерантних до України та інших націй та рас громадян різних 
країн.



Значна робота проводилася викладачами мовної підготовки іноземних 
громадян, з метою адаптації іноземних студентів були проведені:

- навчальні екскурсії до музею історії та Наукової медичної бібліотеки;
-тематичні заняття на тему: «Мій перший рік навчання в медичній

Академії», «Я та моя родина», «Україна очима іноземних студентів»,«Київ, 
місто у якому я навчаюсь».

З метою підвищення культурного рівня та розширення кругозору 
іноземних студентів кафедрами постійно організовувалися:

- екскурсії до історичних пам’ятних місць та монументів міста Києва, до 
музею природи, музею образотворчого мистецтва тощо;

- відвідування театрів.

Проведені інформаційно-просвітницькі заходи, які сприятимуть культурній 
адаптації студентів із різних країн світу, щоб студенти-іноземці не залишалися 
осторонь. Вони брали активну участь у міжвузівській конференції молодих 
вчених та студентів «Медицина третього тисячоліття», у тематичних науково- 
практичних конференціях щодо святкування річниці від дня народження Т. Г. 
Шевченка. Значну підтримку надавали студентам викладачі мовної підготовки, 
української мови, основ психології та педагогіки, суспільних наук.

В умовах нестабільної соціокультурної ситуації в Україні сьогодні 
особливого значення набувають питання щодо безпеки перебування 
студентської молоді, зокрема студентів-іноземців. Згідно з планом заходів із 
забезпечення громадської безпеки в навчальному процесі та життєдіяльності 
Академії заплановано і неухильно виконуються низка заходів для підтримки 
громадського порядку та належних умов навчально-виховного процесу в 
Академії головного корпусу та гуртожитках.

Слід зазначити, що виховна робота в гуртожитках була також спрямована 
на підтримання безпечного та комфортного перебування іноземних студентів, 
для чого планово було забезпечено чергування з посиленим режимом у4 
святкові дні. У звітному періоді велика увага приділялася попередженню 
правопорушень, роз'яснення основних положень Закону України «Про 
правовий статус іноземців», у якому зазначені основні права, свободи та 
обов'язки іноземних громадян, які проживають або тимчасово перебувають в 
Україні, а також інших актів і постанов. Постійно проводились бесіди з 
роз’яснення правил внутрішнього розпорядку та правил безпечної поведінки у 
вечірній час, у тому числі індивідуальні співбесіди зі студентами-іноземцями, 
які порушували правила проживання в гуртожитках та правила перебування в 
країні і поведінки у громадських місцях. Щомісячно здійснювалися рейди 
разом із комендантами гуртожитків та членами ради студентського 
самоврядування.



РОЗДІЛ VII
Лікувально-профілактична діяльність підрозділів ПВНЗ «Міжнародна

академія екології та медицини»

Лікувально - профілактична діяльність разом з навчальною, науковою та 
виховною роботою у 2019-2020 н.р. здійснювалась в умовах проти 
епідеміологічних заходів та карантинних вимог боротьби з СОУГО-19 та 
спрямована на виконання завдань, визначених концепцією розвитку протидії 
хвороби та охороні здоров’я в Україні, виконанню положень Законів України у 
сфері охорони здоров’я, практичне виконання завдань, що викладені у 
Постановах Кабінету «-Міністрів України, наказах Міністерства охорони 
здоров’я та розпоряджень Київської міської державної адміністрації, головною 
метою яких є забезпечення стабільного функціонування сфери охорони 
здоров’я, підвищення якості та забезпечення доступності населення 
лікувально-профілактичною допомогою. У своїй роботі фахівці кафедр 
Академії керувались цілою низкою нормативних документів: Законом України 
«Про вищу освіту», наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
05.06.1997 року № 174 (із змінами) «Положення про клінічний заклад охорони 
здоров’я», наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.05.1993 року 
№ 1 2  1 (зі змінами) «Про клінічні кафедри та курси», Законом України «Про 
внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо 
удосконалення надання медичної допомоги», Законом України «Про екстренну 
медичну допомогу», Національним планом заходів з імплементації та 
реалізації засад європейської політики «Здоров’я - 2020: основи Європейської 
політики в підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров’я і 
благополуччя» щодо неінфекційних захворювань на період до 2020 року». 
Лікувально- консультативна робота та клінічна підготовка студентів 
здійснюється в Академії на 2 клінічних кафедрах, яка розміщується на базах 
лікувально - профілактичних закладів м. Києва, в т.ч. з базовими лікувально- 
профілактичними закладами, в яких відображені закріплені за клінічними 
кафедрами приміщення та їх площа.

Фахівцями клінічних кафедр Академії виконувались значний обсяг 
діагностичної, лікувальної та профілактичної роботи. Завданням 
співробітників клінічних кафедр Академії є розробка, розвиток сучасних 
лікувально-діагностичних методик, вдосконалення пріоритетних напрямків 
та впровадження їх в клінічну практику.

Завданням співробітників клінічних кафедр Академії розвиток суцчаних 
лікувально-діагностичних методик, вдосконалення пріоритетних напрямків 
та провадження їх в клінічну практику, в т.ч. була звернута увага та розвиток 
наукової думки щодо боротьби з СОУШ-19.



Визначаючи позитивні моменти хотілося б відзначити, що колективом 
клінічних кафедр проведена кропітка лікувальна, консультативна, 
організаційно-методична, профілактична, санітарно-просвітницька,
волонтерська робота з різноманітними аспектами медичної діяльності, а також 
заходи з підготовки та перепідготовки медичних кадрів. Це результат 
наполегливої, постійної високопрофесійної діяльності кожного члена 
кафедрального колективу, здійснюваної у непростих умовах фінансової, 
соціально-політичної, військової ситуації та боротьби з коронавірусом в країні.

В.о. ректора ПВНЗ «Міжнародна  
академія екології та медицини»  
к.м.н.

Сергій Грідчін


