
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ» 

 

ПРОТОКОЛ 

«27» серпня 2020р.                                                             № 1 

 

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ» 

Голова – Говсєєв Д.О. 

Секретар – Віцюк А.А. 

Присутні: 14 осіб (список додається до протоколу). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про зміну складу Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини»  

1.1 Про виведення із членів Вченої ради Поліщук Наталії Борисівни, голови 

Студентської ради, у зв’язку із завершенням навчання в «Міжнародна академія 

екології та медицини»  

1.2 Про виведення із членів Вченої ради Паршикової Анни Григорівни, голови 

навчального сектору Студентської ради, у зв’язку із завершенням навчання в 

«Міжнародна академія екології та медицини»  

Доповідач: Говсєєв Д.О. - голова Вченої ради, професор кафедри хірурічних 

хвороб з курсом акушерства та гінекології і курсом педіатрії та дитячих інфекційних 

хвороб,  кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України   

2. Про затвердження Плану роботи Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини» на 2020-2021 навчальний рік 

Доповідач: Говсєєв Д.О. - голова Вченої ради, професор кафедри хірурічних 

хвороб з курсом акушерства та гінекології і курсом педіатрії та дитячих інфекційних 

хвороб,  кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України   

3. Про підготовку освітнього процесу 

3.1 Основні завдання освітнього процесу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини» на 2020-2021 навчальний рік 

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. – в.о.декана медичного факультету, доктор медичних 

наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології  

3.2 Про робочу навчальну документацію по організації освітнього процесу на 

2020-2021 навчальний рік 

Доповідач: Орленко Н.Ф. – начальник навчально-методичного відділу 

4. Про розгляд та схвалення документації по підготовці до акредитації освітніх 

програм зі спеціальностей 222 «Медицина» та 221 «Стоматологія» за другим 

магістерським рівнем вищої освіти 

Доповідач: Орленко Н.Ф. – начальник навчально-методичного відділу 

 

 



5. Схвалення штатного розпису на 2020-2021 навчальний рік 

Доповідач: Дорофєєва Р.В. – начальник відділу кадрів  

6.   Фінансовий стан ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» станом 

на 27.08.2020р. та затвердження додаткових послуг до контрактів між Виконавцем 

(ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»), Замовником (юридична чи 

фізична особа) та Одержувачем (студент) на 2020-2021 навчальний рік 

Доповідач: Слєпченко Л.Т. – головний бухгалтер  

7. Про розгляд листа МОН України № 1/9-435 від 13.08.2020 року «Щодо 

організації протиепідемічних заходів у закладах освіти та гуртожитках» 

Доповідач: Щирук М.О. - проректор з організаційно-правових питань 

8. Про  рекомендування кандидата історичний наук, доцента Сокрута Володимира 

Миколайовича на посаду професора кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Доповідач: Дударенко Л.В. – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, 

завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук  

9.Різне 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1.1 Говсєєва Д.О. - голову Вченої ради, професора кафедри хірурічних хвороб з 

курсом акушерства та гінекології і курсом педіатрії та дитячих інфекційних хвороб,  

кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс 

пропозицію щодо виведення із членів Вченої ради Поліщук Наталії Борисівни, 

голови Студентської ради, у зв’язку із завершенням навчання в «Міжнародна 

академія екології та медицини». 

 

1.2 Говсєєва Д.О. - голову Вченої ради, професора кафедри хірурічних хвороб з 

курсом акушерства та гінекології і курсом педіатрії та дитячих інфекційних хвороб,  

кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс 

пропозицію щодо виведення із членів Вченої ради Паршикової Анни Григорівни, 

голови навчального сектору Студентської ради, у зв’язку із завершенням 

навчання в «Міжнародна академія екології та медицини».   

 

УХВАЛИЛИ:  

 

1.1 Вивести із членів Вченої ради Поліщук Наталію Борисівну, голову 

Студентської ради, у зв’язку із завершенням навчання в «Міжнародна академія 

екології та медицини»; 



1.2 Вивести із членів Вченої ради Паршикову Анну Григорівну, голову 

навчального сектору Студентської ради, у зв’язку із завершенням навчання в 

«Міжнародна академія екології та медицини».   

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 14; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Говсєєва Д.О. - голову Вченої ради, професора кафедри хірурічних хвороб з 

курсом акушерства та гінекології і курсом педіатрії та дитячих інфекційних хвороб,  

кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який представив 

План роботи Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 

2020-2021 навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ:  

 

2.1 Затвердити План роботи Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини» на 2020-2021 навчальний рік. 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 14; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

3.1 Абдуллаєв Ф.Р. – в.о.декана медичного факультету, доктора медичних наук, 

доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології. Який 

доповів про основні завдання освітнього процесу ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини» на 2020-2021 навчальний рік. 

3.2 Орленко Н.Ф. – начальника навчально-методичного відділу, яка представила   

робочу  навчальну  документацію  по  організації освітнього  процесу  



на 2020-2021 навчальний рік.  

УХВАЛИЛИ:  

 

3.1 Взяти інформацію до уваги. 

3.2. Затвердити графік навчального процесу на 2020-2021 навчальний рік. 

3.3 Затвердити робочі навчальні плани для україномовних та іноземних студентів 

на 2020-2021 навчальний рік. 

3.4 Затвердити  навантаження науково-педагогічних працівників на 2020-2021 

навчальний рік. 

3.5 Затвердити   розклад занять на 2020-2021 навчальний рік. 

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 14; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Орленко Н.Ф. – начальника навчально-методичного відділу, яка представила 

документацію по підготовці до акредитації освітніх програм зі спеціальностей 222 

«Медицина» та 221 «Стоматологія» за другим магістерським рівнем вищої освіти. 

УХВАЛИЛИ:  

 

4.1 Схвалити документацію по підготовці до акредитації освітніх програм зі 

спеціальностей 222 «Медицина» та 221 «Стоматологія» за другим магістерським 

рівнем вищої освіти. 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 14; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Дорофєєву Р.В. – начальника відділу кадрів, яка представила штатний розпис на 

2020-2021 навчальний рік.  



УХВАЛИЛИ:  

 

5.1 Схвалити та затвердити штатний розпис на 2020-2021 навчальний рік.  

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 14; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Слєпченко Л.Т. – головного бухгалтера, яка доповіла про фінансовий стан ПВНЗ 

«Міжнародна академія екології та медицини» станом на 27.08.2020р. та представила 

на затвердження додаткові послуги до контрактів між Виконавцем (ПВНЗ 

«Міжнародна академія екології та медицини»), Замовником (юридична чи фізична 

особа) та Одержувачем (студент) на 2020-2021 навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ:  

 

6.1 Затвердити додаткові послуги до контрактів між Виконавцем (ПВНЗ 

«Міжнародна академія екології та медицини»), Замовником (юридична чи фізична 

особа) та Одержувачем (студент) на 2020-2021 навчальний рік як невід’ємну 

частину договору про надання освітніх послуг (Додаток №1). 

6.2 Внести зміни в вартість додаткових платних послуг до договору про надання 

освітніх послуг між вищим закладом освіти та фізичною особою згідно Додатку №1 

для україномовних та іноземних студентів. 

6.3 Затвердити вартість відпрацювання студентами занять, які були пропущені без 

поважних причин за 1 академічну годину таким чином: 50 грн  - для україномовних 

студентів; 75 грн  - для студентів-іноземців. 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 14; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: 



Щирука М.О. - проректора з організаційно-правових питань, який довів до 

відома лист МОН України № 1/9-435 від 13.08.2020 року «Щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах освіти та гуртожитках».  

 

УХВАЛИЛИ:  

 

7.1 Під час навчального процесу Постанову МОЗ України №42 від 30.07.2020р.  

«Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку поширенням короновірусної 

хвороби (COVID-19)» та лист МОН України № 1/9-435 від 13.08.2020 року «Щодо 

організації протиепідемічних заходів у закладах освіти та гуртожитках» взяти за 

основу для неухильного виконання. 

7.2 Внести корективи в Порядок проведення протиепідемічних заходів ПВНЗ 

«Міжнародна академія екології та медицини», що визначений як основа під час 

проведення атестації здобувачів вищої освіти. 

7.3 З метою виконання п.1 та 2 даного рішення ухвалити наказ № 57-Од від 

18.08.2020р.(розділ 5, 7) «Про організацію навчального процесу в осінньо-зимовому 

семестрі 2020-2021 навчального року за змішаною (аудиторно-дистанційною) 

формою навчання в умовах адаптивного карантину» для виконання. 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 14; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одноголосно. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Дударенко Л.В. – доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувача 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидата філологічних наук, яка 

внесла пропозицію щодо рекомендування кандидата історичний наук, доцента 

Сокрута Володимира Миколайовича на посаду професора кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін.  

УХВАЛИЛИ:  

 

8.1 Рекомендувати кандидата історичний наук, доцента Сокрута Володимира 

Миколайовича на посаду професора кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.  

 



Рішення проголосоване відкритим голосуванням, 
«за» - 14;
«проти» - 0;
«утрималось» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради 
к. мед.н., доцент

Учений секретар 
к.пед. н., доцент А.А.Віцюк


