
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

«26» січня 2021р.                                                             № 6 

 

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ» 

Голова – Говсєєв Д.О.  

Секретар – Віцюк А.А. 

Присутні: 10 осіб (список додається до протоклу). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про підсумки роботи І семестру з питань навчально-методичної роботи 

2020-2021 навчального року 

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

2.  Про внесення змін та доповнень до Плану основних заходів ПВНЗ 

«Міжнародна академія екології та медицини» на 2020-2021 навчальний рік 

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

3. Про внесення змін та доповнень до Правил прийому до ПВНЗ 

«Міжнародна академія екології та медицини» на 2021 рік 

Доповідач: Дударенко Л.В. – відповідальний секретар Приймальної комісії, 

завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних 

наук  

4. Про перехід на змішану форму навчання в ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини» з 01.02.2021 року 

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

5. Про погодження викладання дисциплін в навчальному процесі ПВНЗ 

«Міжнародна академія екології та медицини» 

Доповідач: Лазарєва Г.Р. – заступник начальника навчально-методичного 

відділу  

6. Про затвердження графіка проведення атестації науково-педагогічних 

працівників ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2021 рік 



Доповідач: Михайленко О.Ю.  в.о. проректора з навчально-методичної 

роботи, кандидат медичних наук, завідувач  кафедри соціальної медицини та 

профілактичної медицини  

7. Різне 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

про підсумки роботи І семестру з питань навчально-методичної роботи 2020-

2021 навчального року.  

УХВАЛИЛИ:  

1.1 Взяти інформацію до уваги.  

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 10; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одностайно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

запропонувала внести зміни та доповнення до Плану основних заходів ПВНЗ 

«Міжнародна академія екології та медицини» на 2020-2021 навчальний рік.  

 

УХВАЛИЛИ:  

2.1  Внести зміни та доповнення до Плану основних заходів ПВНЗ 

«Міжнародна академія екології та медицини» на 2020-2021 навчальний рік.  

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 10; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одностайно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Дударенко Л.В. – відповідального секретаря Приймальної комісії, завідувача 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидата філологічних наук, яка 

представила зміни та доповнення до Правил прийому до ПВНЗ «Міжнародна 



академія екології та медицини» на 2021 рік. 

 

УХВАЛИЛИ:  

3.1 Продовжити поновлення україномовних студентів до ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини» до 12.02.2021 року та 30.09.2021 року 

відповідно. 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 10; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одностайно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

про перехід на змішану форму навчання в ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини» з 01.02.2021 року. 

 

УХВАЛИЛИ:  

4.1 Погодити перехід на змішану форму навчання в ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини» з 01.02.2021 року. 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 10; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одностайно. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Лазарєву Г.Р. – заступника начальника навчально-методичного відділу, яка 

доповіла про виробничу необхідність викладання дисциплін в навчальному 

процесі Академії науково-педагогічними працівниками, які не мають 

відповідних звань та ступенів з метою забезпечення виконання освітньо-

професійної програми та для забезпечення якісного освітнього процесу, а саме: 

- Антонюк Іван Васильович (фтизіатрія);   

- Біда Олександр Віталійович (ортопедична стоматологія); 



- Аль-Гбурі Валід К Хамід (дисципліни стоматологічного профілю); 

- Вахнюк Оксана Вадимівна (інфекційні хвороби);  

- Поліщук Іванна Сергіївна (дисципліни стоматологічного профілю); 

- Пукавська Ольга Григорівна (внутрішня медицина). 

  

УХВАЛИЛИ:  

5.1 З метою забезпечення виконання освітньо-професійної програми 

дозволити викладання дисциплін таким науково-педагогічним працівникам, які 

не мають відповідних звань та ступенів:  

- Антонюк Іван Васильович (фтизіатрія);   

- Біда Олександр Віталійович (ортопедична стоматологія); 

- Аль-Гбурі Валід К Хамід (дисципліни стоматологічного профілю); 

- Вахнюк Оксана Вадимівна (інфекційні хвороби);  

- Поліщук Іванна Сергіївна (дисципліни стоматологічного профілю); 

- Пукавська Ольга Григорівна (внутрішня медицина). 

5.2 Дати дозвіл керівництву Академії у випадках виробничої необхідності з 

метою надання якісних освітніх послуг залучати інших науково-педагогічних 

працівників для забезпечення якісного освітнього процесу. 

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 10; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одностайно. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Михайленко О.Ю.  в.о. проректора з навчально-методичної роботи, 

кандидата медичних наук, завідувача  кафедри соціальної медицини та 

профілактичної медицини, яка представила графік проведення атестації 

науково-педагогічних працівників ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини» на 2021 рік.  

УХВАЛИЛИ: 

6.1 Затвердити графік проведення атестації науково-педагогічних 

працівників ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2021 рік.  



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

Рішення прийнято одностайно.

Голова Вченої ради 
к.мед. н., доцент

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


