
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ» 

 

ПРОТОКОЛ 

«26» листопада 2020р.                                                             № 4 

 

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»: 

 Трінуса Костянтина Федоровича  доктора медичних наук, професора, 

професора кафедри хірургічних хвороб з курсом акушерства та гінекології і 

курсом педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

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

хвороб з курсом акушерства та гінекології і курсом педіатрії та дитячих 

інфекційних хвороб,  кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар 

України   

2. Про стан підготовки до акредитації освітньо-професійних програм та 

затвердження документації 

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

роботи, кандидат медичних наук, завідувач  кафедри соціальної медицини та 

профілактичної медицини 

3. Про заходи по підготовці до ліцензійних інтегрованих іспитів Крок-1,2 зі 

спеціальностей «Загальна лікарська підготовка» та «Стоматологія» 

Доповідач: Ткаченко Л.П.  заступник декана медичного факультету 

4. Про затвердження номенклатури справ ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини» на 2021 рік та проведення звірки за 2020 рік 

Доповідач: Петрова Т.Л. – завідувач канцелярії 

5. Про внесення змін та доповнень в документацію діяльності відділу по 

роботі з іноземцями та особами без громадянства 

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

6. Про внесення змін в Положення про кафедри Академії з врахуванням 

затвердженого Типового положення про кафедри 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 

7. Про розгляд та схвалення реєстрації наукової теми ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини» «Посттравматичний синдром та екологічні 

ризики як чинники нейропсихологічних та метаболічних розладів» 

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

роботи, кандидат медичних наук, завідувач  кафедри соціальної медицини та 

профілактичної медицини 

8. 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,  кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря 

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

«Міжнародна академія екології та медицини»: 

 Трінуса Костянтина Федоровича  доктора медичних наук, професора, 

професора кафедри хірургічних хвороб з курсом акушерства та гінекології і 

курсом педіатрії та дитячих інфекційних хвороб. 

 

УХВАЛИЛИ:  

 

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

медицини» з 26.11.2020 року: 

 Трінуса Костянтина Федоровича  доктора медичних наук, професора, 

професора кафедри хірургічних хвороб з курсом акушерства та гінекології і 

курсом педіатрії та дитячих інфекційних хвороб. 

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 10; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. 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 акредитації 

освітньо-професійних програм та внесла пропозицію щодо затвердження 

наступної документації:  



- Освітня програма підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 222 «Медицина»;  

- Відомості про самооцінювання освітньої програми 222 «Медицина»; 

- Освітня програма підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності  221 «Стоматологія»; 

- Відомості про самооцінювання освітньої програми  221 «Стоматологія»; 

- Положення про навчально-методичний відділ; 

- План роботи Центральної методичної ради; 

- Положення про Центральну методичну раду; 

- Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю з 

дисципліни в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»; 

- Кодекс академічної доброчесності ПВНЗ «Міжнародна академія екології 

та медицини»;  

- Концепція освітньої діяльності ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини» на період 2020-2026 рр.; 

- Стратегія розвитку ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» 

на 2020 – 2026 рр.; 

- 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 в ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини»; 

- Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини»; 

- Положення про дотримання академічної доброчесності науково-

педагогічними  працівниками та здобувачами вищої освіти учасників 

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

- Положення про критерії, правила і процедуру оцінювання результатів 

навчальної діяльності студентів у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини»;  

- Положення про порядок відрахування, переривання навчання, 

поновлення і переведення осіб, які навчаються в ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини»; 

- Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів 

вищої освіти ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»; 

- Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових 

дисциплін в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»; 

- Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін, 

визначення та ліквідація академічної різниці у ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини»; 

- Положення про органи студентського самоврядування у ПВНЗ 

«Міжнародна академія екології та медицини»; 

- Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної 

комісії для атестації здобувачів вищої освіти  в ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини»; 



- Положення про порядок проведення єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»; 

- Положення про запобігання, попередження та врегулювання випадків, 

пов’язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією у ПВНЗ 

«Міжнародна академія екології та медицини»; 

- Положення про психологічну службу в ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини»; 

- Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення 

корупції в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»; 

- Положення про професійний розвиток науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників; 

- Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін; 

- Положення про стейкхолдерів освітніх програм для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 222 Медицина та 221 

Стоматологія.   

 

УХВАЛИЛИ:  

2.1 Затвердити наступну документацію:  

- Освітня програма підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 222 «Медицина»;  

- Відомості про самооцінювання освітньої програми 222 «Медицина»; 

- Освітня програма підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності  221 «Стоматологія»; 

- Відомості про самооцінювання освітньої програми  221 «Стоматологія»; 

- Положення про навчально-методичний відділ; 

- План роботи Центральної методичної ради; 

- Положення про Центральну методичну раду; 

- Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю з 

дисципліни в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»; 

- Кодекс академічної доброчесності ПВНЗ «Міжнародна академія екології 

та медицини»;  

- Концепція освітньої діяльності ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини» на період 2020-2026 рр.; 

- Стратегія розвитку ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» 

на 2020 – 2026 рр.; 

- 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 в ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини»; 

- Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини»; 



- Положення про дотримання академічної доброчесності науково-

педагогічними  працівниками та здобувачами вищої освіти учасників 

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

- Положення про критерії, правила і процедуру оцінювання результатів 

навчальної діяльності студентів у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини»;  

- Положення про порядок відрахування, переривання навчання, 

поновлення і переведення осіб, які навчаються в ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини»; 

- Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів 

вищої освіти ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»; 

- Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових 

дисциплін в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»; 

- Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін, 

визначення та ліквідація академічної різниці у ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини»; 

- Положення про органи студентського самоврядування у ПВНЗ 

«Міжнародна академія екології та медицини»; 

- Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної 

комісії для атестації здобувачів вищої освіти  в ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини»; 

- Положення про порядок проведення єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»; 

- Положення про запобігання, попередження та врегулювання випадків, 

пов’язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією у ПВНЗ 

«Міжнародна академія екології та медицини»; 

- Положення про психологічну службу в ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини»; 

- Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення 

корупції в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»; 

- Положення про професійний розвиток науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників; 

- Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін; 

- Положення про стейкхолдерів освітніх програм для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 222 Медицина та 221 

Стоматологія.   

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 11; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 



Ткаченко Л.П.  заступника декана медичного факультету, яка доповіла про 

заходи по підготовці до ліцензійних інтегрованих іспитів Крок-1,2 зі 

спеціальностей «Загальна лікарська підготовка» та «Стоматологія».  

 

УХВАЛИЛИ:  

3.1 Розмістити оголошення на web-сайті Академії щодо належного виконання 

наказу МОЗ України від 16.11.2020р. №2624, яким затверджено графік 

проведення ЄДКІ для здобувачів ступеня вищої освіти в галузі «Охорона 

здоров’я» в 2021 році. 

3.2 Незалежно від карантинної обстановки в країні здійснити організаційні 

заходи по підготовці здобувачів вищої освіти Академії до проведеня Крок-1 в 

січні 2021 року. 

3.3 З врахуванням наказу МОЗ України від 16.11.2020р. №2624 саму 

підготовку до ЄДКІ здійснити відповідно в місячний термін до проведення 

Крок-1,2. 

3.4. Контроль за виконанням покласти на в.о. проректора з навчально-

методичної роботи Михайленко О.Ю. та декана медичного факультету 

Можеїтову О.А. 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 11; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: 

Петрову Т.Л. – завідувач канцелярії, яка представила номенклатуру справ 

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2021 рік та доповіла про 

проведену звірку за 2020 рік. 

УХВАЛИЛИ:  

4.1 Затвердити номенклатуру справ ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини». 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 11; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: 

Щирука М.О. - проректор з організаційно-правових питань, який представив 

зміни та доповнення в документацію діяльності відділу по роботі з іноземцями 

та особами без громадянства. 

  



УХВАЛИЛИ:  

5.1 Внести зміни та доповнення в документацію діяльності відділу по роботі 

з іноземцями та особами без громадянства. 

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 11; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одноголосно. 

6. СЛУХАЛИ: 

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

кандидата медичних наук, завідувача  кафедри соціальної медицини та 

профілактичної медицини, яка доповіла про внесення змін в Положення про 

кафедри Академії з врахуванням затвердженого Типового положення про 

кафедри в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». 

 

УХВАЛИЛИ:  

6.1 Внести зміни в Положення про кафедри Академії з врахуванням 

затвердженого Типового положення про кафедри в ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини». 

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням. 

«за» - 11; 

«проти»  - 0; 

«утрималось» - 0. 

           Рішення прийнято одноголосно. 

7. СЛУХАЛИ: 

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

кандидата медичних наук, завідувача  кафедри соціальної медицини та 

профілактичної медицини, яка внесла пропозицію щодо схвалення реєстрації 

наукової теми ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» 

«Посттравматичний синдром та екологічні ризики як чинники 

нейропсихологічних та метаболічних розладів». 

УХВАЛИЛИ:  

7.1 Схвалити реєстрацію наукової теми ПВНЗ «Міжнародна академія екології 

та медицини» «Посттравматичний синдром та екологічні ризики як чинники 

нейропсихологічних та метаболічних розладів». 



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

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради 
к. мед.н., доцент

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


