
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

«16» березня 2021р.                                                             № 8 

 

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ» 

Голова – Говсєєв Д.О.  

Секретар – Віцюк А.А. 

Присутні: 14 осіб (список додається до протоклу). 

 

 

Порядок денний: 

 

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

медицини»  

1.1 Про виведення зі складу Вченої ради Кузнєцова Даніїла Максимовича, 

голови Студентської ради, у зв’язку з виведенням зі складу Студентської 

ради; 

1.2 Про введення до складу Вченої ради Кузьменко Євгенії Олегівни, голови 

Студентської ради; 

1.3 Про введення до складу Вченої ради Лобанової Анни Володимирівни, 

заступника голови Студентської ради 

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

хвороб з курсом акушерства та гінекології і курсом педіатрії та дитячих 

інфекційних хвороб,  доктор медичних наук, доцент, Заслужений лікар України   

2. Затвердження Програм та робочої навчальної документації з дисциплін для 

проведення вступних та фахових випробувань 

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

завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних 

наук  

3. Про розгляд та схвалення Освітньо-професійної програми та Відомості про 

самооцінювання освітньої програми по підготовці магістрів зі спеціальності 222 

«Медицина», та документації для реалізації даної програми під час здійснення 

освітнього процесу в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» 



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

4. Про розгляд та схвалення Освітньо-професійної програми та Відомості про 

самооцінювання освітньої програми по підготовці магістрів зі спеціальності 221 

«Стоматологія», та документації для реалізації даної програми під час здійснення 

освітнього процесу в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» 

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

5. Про розгляд та схвалення нормативної бази для забезпечення Освітньо-

професійної програми при здійсненні освітнього процесу зі спеціальностей 222 

«Медицина» та 221 «Стоматологія» 

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

6. Про внесення змін в Правила прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини» в 2021 році 

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

7. Про стан підготовки до проведення науково-практичної конференції 

«Еколого-гігієнічні аспекти здоров’я та біобезпеки населення», що відбудеться 

07-08.04.2021 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   

8. Про схвалення рішення Атестаційної комісії ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини» щодо відповідності займаній посаді науково-педагогічним 

працівником Віцюк Аллою Анатоліївною, кандидатом педагогічних наук, 

доцентом,  доцентом кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

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

роботи, кандидат медичних наук, завідувач  кафедри соціальної медицини та 

профілактичної медицини   

9. Про рекомендацію введення в Раду трудового колективу ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини» 

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

10. 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,  доктора медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря 

України, який вніс пропозицію щодо виведення зі складу Вченої ради Кузнєцова 

Даніїла Максимовича, голови Студентської ради, у зв’язку з виведенням зі 

складу Студентської ради; 

1.2  Говсєєва Д.О. - голову Вченої ради, професора кафедри хірурічних 

хвороб з курсом акушерства та гінекології і курсом педіатрії та дитячих 

інфекційних хвороб,  доктора медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря 

України, який вніс пропозицію щодо введення до складу Вченої ради Кузьменко 

Євгенії Олегівни, голови Студентської ради; 

1.3 Говсєєва Д.О. - голову Вченої ради, професора кафедри хірурічних 

хвороб з курсом акушерства та гінекології і курсом педіатрії та дитячих 

інфекційних хвороб,  доктора медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря 

України, який вніс пропозицію щодо введення до складу Вченої ради Лобанової 

Анни Володимирівни, заступника голови Студентської ради. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1.1 Вивести зі складу Вченої ради Кузнєцова Даніїла Максимовича, голову 

Студентської ради, у зв’язку з виведенням зі складу Студентської ради;  

1.2 Ввести до складу Вченої ради Кузьменко Євгенію Олегівну, голову 

Студентської ради; 

1.3 Ввести до складу до складу Вченої ради Лобанову Анну Володимирівну, 

заступника голови Студентської ради. 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 13; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одностайно. 



 

2. СЛУХАЛИ: 

 

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

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидата філологічних наук, яка 

презентувала на розгляд Вченої ради Програми та робочу навчальну 

документацію з дисциплін для проведення вступних та фахових випробувань. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

2.1 Затвердити Програми та робочу навчальну документацію з дисциплін для 

проведення вступних та фахових випробувань. 

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 14; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одностайно. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

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

на розгляд та схвалення Освітньо-професійну програму та Відомості про 

самооцінювання освітньої програми по підготовці магістрів зі спеціальності 222 

«Медицина», та документацію для реалізації даної програми під час здійснення 

освітнього процесу в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

3.1 Схвалити Освітньо-професійну програму підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 222 «Медицина». 

3.2. Схвалити Відомості про самооцінювання освітньої програми спеціальності 

222 «Медицина». 

 



Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 14; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одностайно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 

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

на розгляд та схвалення Освітньо-професійну програму та Відомості про 

самооцінювання освітньої програми по підготовці магістрів зі спеціальності 221 

«Стоматологія», та документацію для реалізації даної програми під час 

здійснення освітнього процесу в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини». 

 

УХВАЛИЛИ: 

4.1 Схвалити Освітньо-професійну програму підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 221 «Стоматологія». 

4.2. Схвалити Відомості про самооцінювання освітньої програми спеціальності 

221 «Стоматологія». 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 14; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одностайно. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 

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

на розгляд та схвалення нормативну базу для забезпечення Освітньо-професійної 

програми при здійсненні освітнього процесу зі спеціальностей 222 «Медицина» та 

221 «Стоматологія», а саме: 

- Навчальні плани спеціальностей 221 «Стоматологія» та 222 «Медицина»; 

- Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю з дисципліни; 

- Кодекс академічної доброчесності; 

- Концепція освітньої діяльності; 



- Методичні рекомендації щодо розробки навчальних планів підготовки 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей: 221 

«Стоматологія», 222 «Медицина»;  

- Методичні рекомендації щодо розробки навчальних програм підготовки 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей: 221 

«Стоматологія», 222 «Медицина»;  

- Методичні рекомендації щодо розробки Освітньо-професійних програм 

підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальностей: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина»;  

- Стратегія розвитку на 2020 – 2026 роки; 

- Положення про організацію освітнього процесу; 

- Положення про організацію і порядок проведення та оцінювання об’єктивного 

структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І)  для здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти; 

- Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти;  

- Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними  

працівниками та здобувачами вищої освіти учасників освітнього процесу;   

- Типове положення про кафедру; 

- Положення про рейтингову систему оцінювання набутих знань та вмінь 

здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти, її критерії  і правила; 

- Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення здобувачів вищої освіти; 

- Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої 

освіти; 

- Положення про професійний розвиток науково-педагогічних (педагогічних) 

працівників; 

- Положення про розробку силабусів навчальних дисциплдін; 

- Положення про стейкхолдерів освітніх програм для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти   з спеціальностей 222 «Медицина» та 221 

«Стоматологія»; 



- Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін; 

- Положення про запобігання, попередження та врегулювання випадків, 

пов’язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією; 

- Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін, визначення та 

ліквідація академічної різниці; 

- Положення про психологічну службу;  

- Положення про органи студентського самоврядування; 

- Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії 

для атестації здобувачів вищої освіти; 

- Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції; 

-  Положення про навчально-методичний відділ; 

- Положення про Центральну методичну раду; 

- Положення про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»; 

- Положення про порядок проведення єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту (ЄДКІ) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти;   

- Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу; 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

5.1 Схвалити нормативну базу для забезпечення Освітньо-професійної 

програми при здійсненні освітнього процесу зі спеціальностей 222 «Медицина» та 

221 «Стоматологія»: 

- Навчальні плани спеціальностей 221 «Стоматологія» та 222 «Медицина»; 

- Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю з дисципліни; 

- Кодекс академічної доброчесності; 

- Концепція освітньої діяльності; 

- Методичні рекомендації щодо розробки навчальних планів підготовки 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей: 221 

«Стоматологія», 222 «Медицина»;  



- Методичні рекомендації щодо розробки навчальних програм підготовки 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей: 221 

«Стоматологія», 222 «Медицина»;  

- Методичні рекомендації щодо розробки Освітньо-професійних програм 

підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальностей: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина»;  

- Стратегія розвитку на 2020 – 2026 роки; 

- Положення про організацію освітнього процесу; 

- Положення про організацію і порядок проведення та оцінювання об’єктивного 

структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І)  для здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти; 

- Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти;  

- Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними  

працівниками та здобувачами вищої освіти учасників освітнього процесу;   

- Типове положення про кафедру; 

- Положення про рейтингову систему оцінювання набутих знань та вмінь 

здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти, її критерії  і правила; 

- Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення здобувачів вищої освіти; 

- Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої 

освіти; 

- Положення про професійний розвиток науково-педагогічних (педагогічних) 

працівників; 

- Положення про розробку силабусів навчальних дисциплдін; 

- Положення про стейкхолдерів освітніх програм для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти   з спеціальностей 222 «Медицина» та 221 

«Стоматологія»; 

- Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін; 

- Положення про запобігання, попередження та врегулювання випадків, 

пов’язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією; 



- Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін, визначення та 

ліквідація академічної різниці; 

- Положення про психологічну службу;  

- Положення про органи студентського самоврядування; 

- Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії 

для атестації здобувачів вищої освіти; 

- Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції; 

-  Положення про навчально-методичний відділ; 

- Положення про Центральну методичну раду; 

- Положення про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»; 

- Положення про порядок проведення єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту (ЄДКІ) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти;   

- Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу. 

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 14; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одностайно. 

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 

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

запропонував внести зміни в Правила прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини» в 2021 році. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

6.1 Внести зміни щодо документів вступників, які посвідчують особу та 

громадянство для виконання (лист МОН України №1/9-131 від 11.03.2021р.). 

6.2 В зв’язку з епідеміологічною ситуацією та карантинними вимогами внести 

зміни в  Правила прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» 



в 2021 році, виключивши: 

- зарахування балів за мотиваційний лист здійснюється тільки за умови 

оприлюднення результатів його оцінювання на вебсайті до початку основної сесії 

зовнішнього незалежного оцінювання; 

- мотиваційні листи приймаються до 19 травня (включно). Інформація про 

оцінку за мотиваційний лист, переведену в шкалу від 100 до 200, оприлюднюється 

на офіційному вебсайті Академії 20 травня. 

6.3. При надходженні в будь-якій формі від абітурієнтів мотиваційних листів, 

рекомендацій, звернень тощо з установ, організацій, закладів Приймальній комісії 

враховувати як перевагу при конкурсному відборі при зарахуванні. 

6.4. В конкурсні предмети для вступу на основі ОКР молодшого бакалавра 

(молодшого спеціаліста) включити сертифікати ЗНО таких предметів: історія 

України, іноземна мова, географія, хімія, фізика, біологія – 100 балів. 

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 14; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одностайно. 

 

 

7. 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 «Еколого-гігієнічні аспекти здоров’я та 

біобезпеки населення», що відбудеться 07-08.04.2021 року в ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини». 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

7.1 Затвердити зразок Сертифіката про участь у науково-практичної 

конференції «Еколого-гігієнічні аспекти здоров’я та біобезпеки населення», що 



відбудеться 07-08.04.2021 року в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини»;  

7.2 Щопонеділка заслуховувати звіт про стан підготовки до науково-практичної 

конференції (Виконавець – Михайленко О.Ю.); 

7.3 Здійснити технічну підготовку до проведення науково-практичної 

конференції (Виконавець – Щирук М.О.); 

7.4 Організаційні заходи та пропозиції врахувати при здійсненні навчального 

процесу 07-08.04.2021року.  

 

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 14; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одностайно. 

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

 

 

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

кандидата медичних наук, завідувача  кафедри соціальної медицини та 

профілактичної медицини, яка запропонувала схвалити рішення Атестаційної 

комісії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» щодо відповідності 

займаній посаді науково-педагогічним працівником Віцюк Аллою Анатоліївною, 

кандидатом педагогічних наук, доцентом,  доцентом кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

8.1 Схвалити рішення Атестаційної комісії ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини» щодо відповідності займаній посаді науково-педагогічним 

працівником Віцюк Аллою Анатоліївною, кандидатом педагогічних наук, 

доцентом,  доцентом кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. 



8.2 Доручити в.о. проректора з навчально-методичної роботи Михайленко 

О.Ю. та начальнику відділу кадрів Дорофєєвій Р.В. здійснити організаційні 

заходи та контроль за проведенням атестації науково-педагогічних працівників, у 

тому числі належного виконання наказу 04-Од від 26.01.2021р. 

8.3 Попередити науково-педагогічних працівників, що в разі відсутності 

підтвердження атестації останні не будуть допущені до викладацької діяльності. 

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 14; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одностайно. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

 

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

запропонував введення в Раду трудового колективу ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини». 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

9.1 В зв’язку з епідеміологічною ситуацією та карантинними вимогами щодо 

неможливості вирішення питання обрання на Загальних зборах рекомендувати 

(тимчасово) введення в Раду трудового колективу: 

- Ларису Слєпченко – головного бухгалтера (за згодою); 

- Олександру Можеїтову – декана медичного факультету (за згодою); 

- Майю Верголяс – завідувача кафедри фундаментальних дисциплін з курсом 

фармакології (за згодою); 

- Кузьменко Євгенію - голову Студентської ради (за згодою). 

9.2 Члену Вченої ради, голові Ради трудового колективу Онуфрієнку С.О. 

питання рекомендованих працівників розглянути на засіданні Ради трудового 

колективу. 



Рішення проголосоване відкритим голосуванням, 
«за» - 14;
«проти» - 0;
«утрималось» - 0.

Рішення прийнято одностайно.

Голова Вченої ради 
д.мед. н., доцент

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


