
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

«25» лютого 2021р.                                                             № 7 

 

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ» 

Голова – Говсєєв Д.О.  

Секретар – Віцюк А.А. 

Присутні: 12 осіб (список додається до протоклу). 

 

Порядок денний: 

1. Про стан надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти ПВНЗ 

«Міжнародна академія екології та медицини»  

Доповідач: Можеїтова О.А. - кандидат біологічних наук, декан медичного 

факультету  

2. Про внесення в документи про вищу освіту ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини» змін та доповнень (наказ МОН України №102 від 

25.01.2021р. «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові 

ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки») 

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

3. Про стан підготовки до проведення науково-практичної конференції 

«Метаболічні розлади населення України: вплив екологічних та стресових 

факторів», що відбудеться 18-19.03.2021 року в ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини» 

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

роботи, кандидат медичних наук, завідувач  кафедри соціальної медицини та 

профілактичної медицини 

4. Інформація щодо підготовки та проведення Комплексних контрольних 

робіт для здобувачів вищої освіти 4-6 курсів спеціальностей «Лікувальна 

справа» та «Стоматологія» 

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

5. Різне 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Можеїтову О.А. - кандидата біологічних наук, декана медичного факультету, 

яка доповіла про стан надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти ПВНЗ 

«Міжнародна академія екології та медицини».  

  

УХВАЛИЛИ: 



1.1 Взяти інформацію до уваги.  

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 12; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одностайно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

представив зміни та доповнення в документи про вищу освіту ПВНЗ 

«Міжнародна академія екології та медицини» (наказ МОН України №102 від 

25.01.2021р. «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові 

ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки»). 

  

УХВАЛИЛИ: 

2.1 Внести зміни та доповнення в документи про вищу освіту ПВНЗ 

«Міжнародна академія екології та медицини» в відповідності до вимог наказу 

МОН України №102 від 25.01.2021р. «Про затвердження форм документів про 

вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки» та 

з врахуванням ч.І ст.27 Закону України «Про вищу освіту», та затвердити 

форми документів про вищу освіту (наукові ступені) та додаток до них, зразок 

академічної довідки. 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 12; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одностайно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

кандидата медичних наук, завідувача  кафедри соціальної медицини та 

профілактичної медицини, яка доповіла про стан підготовки до проведення 

науково-практичної конференції «Метаболічні розлади населення України: 



вплив екологічних та стресових факторів», що відбудеться 18-19.03.2021 року в 

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». 

УХВАЛИЛИ: 

3.1 Затвердити зразок Сертифіката про участь у науково-практичної 

конференції «Метаболічні розлади населення України: вплив екологічних та 

стресових факторів», що відбудеться 18-19.03.2021 року в ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини»; 

3.2 Щопонеділка заслуховувати звіт про стан підготовки до науково-

практичної конференції (Виконавець – Михайленко О.Ю.); 

3.3 Здійснити технічну підготовку до проведення науково-практичної 

конференції (Виконавець – Щирук М.О.); 

3.4 Організаційні заходи та пропозиції врахувати при здійсненні навчального 

процесу 18-19.03.2021 року. 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 12; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одностайно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

представила інформацію щодо підготовки та проведення Комплексних 

контрольних робіт для здобувачів вищої освіти 4-6 курсів спеціальностей 

«Лікувальна справа» та «Стоматологія».  

УХВАЛИЛИ: 

4.1 Провести Комплексні контрольні роботи для здобувачів вищої освіти 4-6 

курсів спеціальностей «Лікувальна справа» та «Стоматологія» (Виконавці –

Можеїтова О.А., Орленко Н.Ф., завідувачі кафедр). 

4.2 Як форму контролю на основі Навчального плану  для кожного здобувача 

розробити та затвердити Індивідуальні навчальні плани на кожний навчальний 

рік до 20.08.2021р. (Виконавець – Орленко Н.Ф.). 



Рішення проголосоване відкритим голосуванням, 
«за» - 12;
«проти» - 0;
«утрималось» - 0.

Рішення прийнято одностайно.

Голова Вченої ради 
д.мед. н., доцент Дмитро ГОВСЄЄВ

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


