
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ» 

 

ПРОТОКОЛ 

«30» вересня 2020р.                                                             № 2 

 

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ» 

Голова – Говсєєв Д.О. 

Секретар – Віцюк А.А. 

Присутні: 13 осіб (список додається до протоколу). 

 

Порядок денний: 

 

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

медицини»:  

1.1 Про введення до складу Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини»: 

 Любарець Тетяни Федорівни  доктора медичних наук, професора, професора 

кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології; 

 Пострелка Валентина Михайловича  доктора медичних наук, старшого 

наукового співробітника, завідувача кафедри внутрішньої медицини з курсом 

ендокринології; 

 Швайко Людмили Іванівни  доктора медичних наук, доцента, доцента кафедри 

внутрішньої медицини з курсом ендокринології. 

ІІ. Про виведення зі складу Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини»: 

  Абдуллаєва Фархода Рустамовича  в.о.декана медичного факультету, 

доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з 

курсом ендокринології, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини»; 

  Антипкіна Юрія Геннадійовича  доктора медичних наук, професора, 

професора кафедри хірурічних хвороб з курсом акушерства та гінекології і курсом 

педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, академіка НАМН України за власним 

бажанням; 

  Бабенкова Геннадія Дмитровича  доктора медичних наук, професора за 

власним бажанням; 

  Безуглової Світлани Вікторівни  кандидата медичних наук, доцента кафедри 

кафедри хірурічних хвороб з курсом акушерства та гінекології і курсом педіатрії та 

дитячих інфекційних хвороб за власним бажанням; 

  Беліченка  Ігоря Станіславовича  кандидата медичних наук, доцента кафедри 

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

інфекційних хвороб за власним бажанням; 

  Гички Сергія Григоровича  доктора медичних наук, професора, професора 

кафедри фундаментальних дисциплін з курсом фармакології  за власним бажанням; 

  Доніш Раїси Михайлівни  кандидата медичних наук, доцента кафедри 

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



інфекційних хвороб, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини»; 

  Дудник Світлани Валеріївни  кандидата медичних наук, доцента кафедри 

соціальної медицини та профілактичної медицини, у зв’язку з  виведенням  зі 

штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»; 

  Мойсеєнко Валентини Олексіївни  доктора медичних наук, професора, 

академіка Академії наук Вищої освіти України,  завідувача кафедри внутрішньої 

медицини з курсом ендокринології за власним бажанням; 

  Скобської Оксани Євгенівни  доктора медичних наук, професора, старшого 

наукового співробітника, професора кафедри хірургічних хвороб з курсом 

неврології та нейрохірургії  за власним бажанням; 

  Щербакової Анни Вікторівни  кандидата педагогічних наук за власним 

бажанням.  

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 робочої навчальної документації по організації освітнього 

процесу  на підготовчому відділенні на  2020-2021 навчальний рік 

Доповідач: Віцюк А.А. – завідувач підготовчого відділення, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

3. Про контингент студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»  

Доповідач: Ткаченко Л.П. – в.о.декана медичного факультету 

4. Аналіз результатів ліцензійного інтегрованого іспиту Крок-2 зі спеціальностей 

«Загальна лікарська підготовка» та «Стоматологія» 2019-2020 навчального року  

 Доповідач: Ткаченко Л.П. – в.о.декана медичного факультету 

5. Затвердження змін до педагогічного навантаження по кафедрах ПВНЗ 

«Міжнародна академія екології та медицини» 

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

6. 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 введення до складу Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини»: 

 Любарець Тетяни Федорівни  доктора медичних наук, професора, професора 

кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології; 

 Пострелка Валентина Михайловича  доктора медичних наук, старшого 

наукового співробітника, завідувача кафедри внутрішньої медицини з курсом 

ендокринології; 

 Швайко Людмили Іванівни  доктора медичних наук, доцента, доцента кафедри 

внутрішньої медицини з курсом ендокринології. 

 



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: 

  Абдуллаєва Фархода Рустамовича  в.о.декана медичного факультету, 

доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з 

курсом ендокринології, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини»; 

  Антипкіна Юрія Геннадійовича  доктора медичних наук, професора, 

професора кафедри хірурічних хвороб з курсом акушерства та гінекології і курсом 

педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, академіка НАМН України за власним 

бажанням; 

  Бабенкова Геннадія Дмитровича  доктора медичних наук, професора за 

власним бажанням; 

  Безуглової Світлани Вікторівни  кандидата медичних наук, доцента кафедри 

кафедри хірурічних хвороб з курсом акушерства та гінекології і курсом педіатрії та 

дитячих інфекційних хвороб за власним бажанням; 

  Беліченка  Ігоря Станіславовича  кандидата медичних наук, доцента кафедри 

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

інфекційних хвороб за власним бажанням; 

  Гички Сергія Григоровича  доктора медичних наук, професора, професора 

кафедри фундаментальних дисциплін з курсом фармакології  за власним бажанням; 

  Доніш Раїси Михайлівни  кандидата медичних наук, доцента кафедри 

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

інфекційних хвороб, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини»; 

  Дудник Світлани Валеріївни  кандидата медичних наук, доцента кафедри 

соціальної медицини та профілактичної медицини, у зв’язку з  виведенням  зі 

штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»; 

  Мойсеєнко Валентини Олексіївни  доктора медичних наук, професора, 

академіка Академії наук Вищої освіти України,  завідувача кафедри внутрішньої 

медицини з курсом ендокринології за власним бажанням; 

  Скобської Оксани Євгенівни  доктора медичних наук, професора, старшого 

наукового співробітника, професора кафедри хірургічних хвороб з курсом 

неврології та нейрохірургії  за власним бажанням; 

  Щербакової Анни Вікторівни  кандидата педагогічних наук за власним 

бажанням.  

 

УХВАЛИЛИ:  

 

1.1 Увести до складу Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини» з 30.09.2020 року: 

 Любарець Тетяну Федорівну  доктора медичних наук, професора, професора 

кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології; 



 Пострелка Валентина Михайловича  доктора медичних наук, старшого 

наукового співробітника, завідувача кафедри внутрішньої медицини з курсом 

ендокринології; 

 Швайко Людмилу Іванівну  доктора медичних наук, доцента, доцента кафедри 

внутрішньої медицини з курсом ендокринології. 

 

1.2 Вивести зі складу Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини» з 30.09.2020 року: 

  Абдуллаєва Фархода Рустамовича  в.о.декана медичного факультету, 

доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з 

курсом ендокринології, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини»; 

  Антипкіна Юрія Геннадійовича  доктора медичних наук, професора, 

професора кафедри хірурічних хвороб з курсом акушерства та гінекології і курсом 

педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, академіка НАМН України за власним 

бажанням; 

  Бабенкова Геннадія Дмитровича  доктора медичних наук, професора за 

власним бажанням; 

  Безуглову Світлану Вікторівну  кандидата медичних наук, доцента кафедри 

кафедри хірурічних хвороб з курсом акушерства та гінекології і курсом педіатрії та 

дитячих інфекційних хвороб за власним бажанням; 

  Беліченка  Ігоря Станіславовича  кандидата медичних наук, доцента кафедри 

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

інфекційних хвороб за власним бажанням; 

  Гичку Сергія Григоровича  доктора медичних наук, професора, професора 

кафедри фундаментальних дисциплін з курсом фармакології  за власним бажанням; 

  Доніш Раїсу Михайлівну  кандидата медичних наук, доцента кафедри 

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

інфекційних хвороб, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини»; 

  Дудник Світлану Валеріївну  кандидата медичних наук, доцента кафедри 

соціальної медицини та профілактичної медицини, у зв’язку з  виведенням  зі 

штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»; 

  Мойсеєнко Валентину Олексіївну  доктора медичних наук, професора, 

академіка Академії наук Вищої освіти України,  завідувача кафедри внутрішньої 

медицини з курсом ендокринології за власним бажанням; 

  Скобську Оксану Євгенівну  доктора медичних наук, професора, старшого 

наукового співробітника, професора кафедри хірургічних хвороб з курсом 

неврології та нейрохірургії  за власним бажанням; 

  Щербакову Анну Вікторівну  кандидата педагогічних наук за власним 

бажанням.  

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 13; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 



           Рішення прийнято одноголосно. 

  

2. СЛУХАЛИ: 

Віцюк А.А. – завідувача підготовчого відділення, кандидата педагогічних наук, 

доцента, яка представила робочу навчальну документацію по організації освітнього 

процесу  на підготовчому відділенні на  2020-2021 навчальний рік. Доповідач 

зацважила, що підготовче відділення для іноземних громадян Приватного вищого 

навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини» є основним 

організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом Академії, що 

здійснює денну підготовку іноземних громадян, осіб без громадянства, які мають 

повну середню освіту,  до вступу до Академії, а також інші заклади вищої освіти 

України. 

Станом на 30 вересня контингент підготовчого відділення складає 18 осіб. 

Навчання на підготовчому відділенні розпочнеться 2 листопала і триватиме до 30 

червня.  

Основним документом, що регулює освітній процес підготовчого відділення для 

іноземних громадян є робочий навчальний план. Ним передбачено вивчення таких 

дисциплін, як: 

Українська мова – 720 аудиторних годин; 

Математика – 52 год.; 

Біологія – 108 год.; 

Країнознавство – 36 год.; 

Інформатика – 42 год. 

Всього – 958 год. 

Графік навчального процесу та навчально-методичні комплекси усіх дисциплін 

розроблені. 

 

 УХВАЛИЛИ:  

2.1 Затвердити навчальний та робочий навчальний плани підготовчого відділення 

на 2020-2021 навчальний рік. 

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

2.3 Затвердити навчально-методичні комплекси на 2020-2021 навчальний рік. 

2.4 Затвердити  навантаження науково-педагогічних працівників на 2020-2021 

навчальний рік. 

2.5 Затвердити   розклад занять на 2020-2021 навчальний рік. 

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 10; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одноголосно. 

  



3. СЛУХАЛИ: 

 

Ткаченко Л.П. – в.о.декана медичного факультету, яка доповіла про контингент 

студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».  

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1 Взяти інформацію до уваги. 

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 10; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одноголосно. 

  

4. СЛУХАЛИ: 

 

Ткаченко Л.П. – в.о.декана медичного факультету, яка доповіла про результати 

ліцензійного інтегрованого іспиту Крок-2 зі спеціальностей «Загальна лікарська 

підготовка» та «Стоматологія» 2019-2020 навчального року. 

УХВАЛИЛИ: 

4.1 Взяти інформацію до уваги. 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 10; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одноголосно. 

  

5. СЛУХАЛИ: 

 

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

розгляд та затвердження зміни до педагогічного навантаження по кафедрах ПВНЗ 

«Міжнародна академія екології та медицини». 

УХВАЛИЛИ: 

5.1 Затвердити зміни до педагогічного навантаження по кафедрах ПВНЗ 

«Міжнародна академія екології та медицини». 



Рішення проголосоване відкритим голосуванням, 
«за» - 10;
«проти» - 0;
«утрималось» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради 
к. мед.н., доцент ^

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


