
                                                                                     

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ» 

 

ПРОТОКОЛ 

«29» жовтня 2020р.                                                             № 3 

 

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ» 

Голова – Говсєєв Д.О. 

Секретар – Віцюк А.А. 

Присутні: 10 осіб (список додається до протоклу). 

 

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»: 

 Можеїтової Олександри Арнольдівни  кандидата біологічних наук, в.о. декана 

медичного факультету. 

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

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

хвороб,  кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України   

2. Про перенесення початку освітного процесу на Підготовчому відділенні з 01 

листопада 2020 року на 01 грудня 2020 року. 

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

педагогічних наук, доцент 

3. Про персональний розгляд та схвалення керівника та членів Проектних груп та 

Груп забезпечення освітньо-професійних програм зі спеціальностей 222 

«Медицина» та 221 «Стоматологія» 

Доповідачі: Говсєєв Д.О. - голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних 

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

хвороб,  кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України; 

Дорофєєва Р.В. – начальник відділу кадрів 

4. Різне 

1. СЛУХАЛИ: 

 Говсєєва Д.О. - голову Вченої ради, професора кафедри хірургічних 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»: 

 Можеїтової Олександри Арнольдівни  кандидата біологічних наук, в.о. декана 

медичного факультету. 

УХВАЛИЛИ:  



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

медицини» з 29.10.2020 року: 

 Можеїтову Олександру Арнольдівну  кандидата біологічних наук, в.о. декана 

медичного факультету. 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 10; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: 

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

доцента, яка внесла пропозицію щодо перенесення початку освітного процесу на 

Підготовчому відділенні з 01 листопада 2020 року на 01 грудня 2020 року у зв’язку з 

карантинними вимогами. 

УХВАЛИЛИ:  

2.1 Перенести початок освітнього процесу на Підготовчому відділенні з 01 

листопада 2020 року на 01 грудня 2020 року.  

2.2 Внести зміни в графік навчального процесу на Підготовчому відділенні на 

2020-2021 навчальний рік. 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 11; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одноголосно. 

      

  3. СЛУХАЛИ: 

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

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

кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України та Дорофєєву Р.В. – 

начальник відділу кадрів, які внесли пропозицію щодо персонального розгляду та 

схвалення керівника та членів Проектних груп та Груп забезпечення освітньо-

професійних програм зі спеціальностей 222 «Медицина» та 221 «Стоматологія». 

УХВАЛИЛИ:  

3.1 Схвалити керівника та членів Проектних груп та Груп забезпечення освітньо-

професійних програм зі спеціальностей 222 «Медицина» та 221 «Стоматологія». 

 



Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» -11;
«проти» - 0;
«утрималось» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради 
к. мед.н., доцент Д.О.Говсєєв

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


