
                                                                                      

 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ» 

 

ПРОТОКОЛ 

«29» грудня 2020р.                                                             № 5 

 

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ» 

Голова – Дмитро Говсєєв  

Секретар – Алла Віцюк  

Присутні: 11 осіб (список додається до протоклу). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про створення Приймальної комісії  ПВНЗ «Міжнародна академія екології 

та медицини» на 2021 рік 

Доповідач: Людмила Дударенко – відповідальний секретар Приймальної 

комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук  

2. Про розгляд та затвердження Правил прийому до ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини» на 2021 рік та Правил прийому для іноземних 

студентів та осіб без громадянства до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини» на 2021 рік 

Доповідач: Людмила Дударенко – відповідальний секретар Приймальної 

комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук  

3. Про виконання графіка освітнього процесу в ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини» 

Доповідач: Наталія Орленко  – начальник навчально-методичного відділу 

4. Про розгляд та погодження Статуту наукового товариства студентів, 

викладачів і випускників ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» 

Доповідач: Микола Щирук  - проректор з організаційно-правових питань 

5. Про розгляд та погодження Типової форми договору про надання освітніх 

послуг між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою 

(розроблена згідно Типової форми договору про навчання у закладах вищої 

освіти Постанова КМУ від 19.08.2020 року № 735) (додаток 1); Типової форми 

договору про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти та фізичною 

(юридичною) особою по навчанню іноземців та осіб без громадянства 

(розроблена згідно Типової форми договору про навчання у закладах вищої 

освіти Постанова КМУ від 19.08.2020 року № 735) (додаток 2) 

Доповідач: Микола Щирук  - проректор з організаційно-правових питань 



6. Про розгляд та схвалення документації, що регламентує освітній процес в 

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»:  

- Методичні рекомендації щодо розробки освітньо-професійних програм 

підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальностей: 221 Стоматологія, 222 Медицина; 

- Методичні рекомендації щодо розробки навчальних планів підготовки 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей: 221 

Стоматологія, 222 Медицина; 

- Методичні рекомендації щодо розробки навчальних програм з 

спеціальностей: 221 Стоматологія, 222 Медицина; 

- Положення про індивідуальний навчальний план здобувача другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

Доповідач: Наталія Орленко  – начальник навчально-методичного відділу  

7. Різне 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Людмилу Дударенко– відповідального секретаря Приймальної комісії, 

доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувача кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін, кандидата філологічних наук, яка 

представила склад Приймальної комісії  ПВНЗ «Міжнародна академія екології 

та медицини» на 2021 рік. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1.1 Створити Приймальну комісію  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини» на 2021 рік. 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 11; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одноголосно. 
 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Людмилу Дударенко – відповідального секретаря Приймальної комісії, 

доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувача кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін, кандидата філологічних наук, яка 

представила Правила прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини» на 2021 рік та Правила прийому для іноземних студентів та осіб без 



громадянства до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2021 

рік. 

 

УХВАЛИЛИ:  

2.1 Затвердити Правила прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини» на 2021 рік. 

2.2 Затвердити Правила прийому для іноземних студентів та осіб без 

громадянства до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2021 

рік. 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 11; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одноголосно. 
 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Наталію Орленко – начальника навчально-методичного відділу, яка 

звітувала про виконання графіка навчального процесу в ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини». 

 

УХВАЛИЛИ:  

3.1 Взяти інформацію до уваги.  

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 11; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одноголосно. 

 
 

    4. СЛУХАЛИ: 

Миколу Щирука  - проректора з організаційно-правових питань, який 

представив Статут наукового товариства студентів, викладачів і випускників 

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». 

 

УХВАЛИЛИ:  



4.1 Погодити Статут наукового товариства студентів, викладачів і 

випускників ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». 

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 11; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 

  Миколу Щирука  - проректора з організаційно-правових питань, який 

представив Типову форму договору про надання освітніх послуг між закладом 

вищої освіти та фізичною (юридичною) особою (розроблена згідно Типової 

форми договору про навчання у закладах вищої освіти Постанова КМУ від 

19.08.2020 року № 735 (додаток 1), а також Типову форму договору про 

надання освітніх послуг між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) 

особою по навчанню іноземців та осіб без громадянства (розроблена згідно 

Типової форми договору про навчання у закладах вищої освіти Постанова КМУ 

від 19.08.2020 року № 735 (додаток 2)). 

 

УХВАЛИЛИ:  

 

5.1 Погодити Типову форму договору про надання освітніх послуг між 

закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою (розроблена згідно 

Типової форми договору про навчання у закладах вищої освіти Постанова КМУ 

від 19.08.2020 року № 735) (додаток 1);   

5.2 Погодити Типову форму договору про надання освітніх послуг між 

закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою по навчанню 

іноземців та осіб без громадянства (розроблена згідно Типової форми договору 

про навчання у закладах вищої освіти Постанова КМУ від 19.08.2020 року № 

735) (додаток 2). 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 



«за» - 11; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 

Наталію Орленко – начальника навчально-методичного відділу, яка 

представила на розгляд та схвалення документацію, що регламентує освітній 

процес в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»:  

- Методичні рекомендації щодо розробки освітньо-професійних програм 

підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальностей: 221 Стоматологія, 222 Медицина; 

- Методичні рекомендації щодо розробки навчальних планів підготовки 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей: 221 

Стоматологія, 222 Медицина; 

- Методичні рекомендації щодо розробки навчальних програм з 

спеціальностей: 221 Стоматологія, 222 Медицина; 

- Положення про індивідуальний навчальний план здобувача другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

 

УХВАЛИЛИ:  

 

6.1 Схвалити Методичні рекомендації щодо розробки освітньо-професійних 

програм підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальностей: 221 Стоматологія, 222 Медицина; 

6.2 Схвалити Методичні рекомендації щодо розробки навчальних планів 

підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальностей: 221 Стоматологія, 222 Медицина; 

6.3 Схвалити Методичні рекомендації щодо розробки навчальних програм з 

спеціальностей: 221 Стоматологія, 222 Медицина; 

6.4 Схвалити Положення про індивідуальний навчальний план здобувача 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. 



Рішення проголосоване відкритим голосуванням, 
«за» -11;
«проти» - 0;
«утрималось» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради 
к. мед.н., доцент Дмитро Говсєєв

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


