
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ
«11» березня 2020р. № 8

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ» сумісно з Ректоратом 
Голова -  Говсєєв Д.О.
Секретар -  Віцюк A.A.
Присутні: 15 осіб (список додається до протоколу).
Порядок денний:

І.Про організаційні заходи для запобігання поширення коронавірусу та 
оголошення карантину в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» 

Доповідач: Щирук М.О. -  проректор з організаційно-правових питань
2.Про розгляд та затвердження Положення про дистанційне навчання в 

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»
Доповідач: Щирук М.О. -  проректор з організаційно-правових питань
3. Затвердження Програм та робочої навчальної документації з дисциплін для 

проведення вступних та фахових випробувань
Доповідач: Дударенко Л.В. -  відповідальний секретар Приймальної комісії, 

доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук

4. Різне

1. СЛУХАЛИ:

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

відома постанову КМУ від 11 березня 2020 р. №211 «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19» та лист МОН 

України від 11.03.2020р. (№1/9-154). Доповідач зауважив, що у зв’язку 

із загрозою епідемії короновірусної інфекції та з метою 

недопущення розповсюдження короновірусу (СОУГО-19) в ПВНЗ 

«Міжнародна академія екології та медицини» необхідно:

1.Оголосити карантин в Академії з 12 березня 2020 року до 03 квітня 

2020 року, або до особливого розпорядження Уряду.

2.Створити робочу групу по забезпеченню контролю захворюваності на 

інфекційні хвороби серед співробітників та здобувачів вищої освіти в 

Академії у складі: проректора з організаційно-правових питань Щирука 

М.О., в.о.декана медичного факультету д.м.н., доцента Абдуллаева Ф.Р.,



начальника навчально-методичного відділу Орленко Н.Ф., заступника 

начальника навчально-методичного відділу Лазареву Г.Р., начальника 

відділу по роботі з іноземними студентами та ОБГ Онуфрієнко С.О., 

начальника відділу кадрів Дорофєєву Р.В., завідувачів кафедр: соціально- 

гуманітарних дисциплін к.філ.н. Дударенко Л.В., соціальної медицини 

к.м.н. Михайленко О.Ю., хірургічних хвороб з курсом неврології та 

нейрохірургії д.м.н., професора Гончарука О.О., внутрішньої медицини з 

курсом ендокринології д.м.н., професора Мойсеєнко В.О., 

фундаментальних дисциплін к.б.н. Верголяс М.Р., стоматології д.м.н., 

професора Кулигіну В.М.

3. В.о.декана медичного факультету, завідувачам кафедр, голові 

студентської ради: щоденно, не пізніше 17.00 звітувати в робочу групу 

про наявність хворих та групи ризику, а в випадку підозри на хворобу - 

негайно.

4. Звільнити здобувачів вищої освіти від аудиторних занять починаючи 

з 12 березня 2020 року до окремого розпорядження.

5.Навчально-методичному відділу:

5.1.Здійснювати оперативний контроль за виконанням навчальних 

робочих програм та розкладу занять.

5.2. До 13 березня 2020 року надати інформацію щодо залучення 

професорсько-викладацького складу до дистанційного навчання на період 

карантину.

6. Відділу по роботі з іноземними студентами та ОБГ Академії:

6.1. Провести роз'яснювальну роботу серед студентів щодо «шляху 

пацієнта» при виникненні захворювання (підозри) на інфекційне 

захворювання.

6.2. Здійснювати контроль за перебуванням іноземних студентів та 

ОБГ" Академії в місцях їх проживання , в т.ч. та проживаючих в 

гуртожитку.

7. Деканату медичного факультету та завідувачам кафедр:



7.1. Організувати проведення дистанційної форми навчання

дисциплін

закріплених за кафедрою згідно з додатками (1-5).

7.2. Здійснювати постійний моніторинг та контроль за належним

виконанням професорсько-викладацьким складом робочих

навчальних програм згідно розкладу.

7.3. Провести роз'яснювальну роботу серед професорсько-

викладацьким

складом кафедр щодо проведення дистанційної форми навчання

самостійної

роботи студентів на період карантину та прийняття заліків, взявши за 

основу

виконання індивідуального плану навчання.

7.4. Завідувачів кафедрами визначаю, як посадових осіб, що є 

відповідальними

за виконанням навчальних робочих програм згідно закріплених 

дисциплін.

8. Відділу кадрів Академії:

8.1.Забезпечити співробітникам та науково-педагогічним працівникам 

можливість відпустки на період карантину (за заявою) з перенесенням 

графіку відпусток, в т.ч. і по догляду за неповнолітніми дітьми.

8.2. Забезпечити контроль за робочим часом працівників структурних 

підрозділів та професорсько-викладацького складу.

9. Деканату медичного факультету та навчально-методичному відділу 

своєчасно інформувати професорсько-викладацький склад та здобувачів 

вищої освіти через інформаційно-технічні можливості в т.ч. ВЕБ - сайті 

Академії про зміни та доповнення.

10. Загальний контроль за проходження навчального процесу 

дистанційної форми навчання покласти на в.о. декана, д.м.н., доцента 

Абдуллаева Ф.Р. та начальника навчально-методичного відділу Орленко



УХВАЛИЛИ:
1.Оголосити карантин в Академії з 12 березня 2020 року до 03 квітня

*

2020 року, або до особливого розпорядження Уряду.

2.Створити робочу групу по забезпеченню контролю захворюваності на 

інфекційні хвороби серед співробітників та здобувачів вищої освіти в 

Академії у складі: проректора з організаційно-правових питань Щирука 

М.О., в.о.декана медичного факультету д.м.н., доцента Абдуллаева Ф.Р., 

начальника навчально-методичного відділу Орленко Н.Ф., заступника 

начальника навчально-методичного відділу Лазареву Г.Р., начальника 
%

відділу по роботі з іноземними студентами та ОБГ Онуфрієнко С.О., 

начальника відділу кадрів Дорофееву Р.В., завідувачів кафедр: соціально- 

гуманітарних дисциплін к.філ.н. Дударенко Л.В., соціальної медицини 

к.м.н. Михайленко О.Ю., хірургічних хвороб з курсом неврології та 

нейрохірургії д.м.н., професора Гончарука О.О., внутрішньої медицини з 

курсом ендокринології д.м.н., професора Мойсеєнко В.О., 

фундаментальних дисциплін к.б.н. Верголяс М.Р., стоматології д.м.н., 

професора Кулигіну В.М.

5. В.о.декана медичного факультету, завідувачам кафедр, голові 

студентської ради: щоденно, не пізніше 17.00 звітувати в робочу групу 

про наявність хворих та групи ризику, а в випадку підозри на хворобу - 

негайно.

6. Звільнити здобувачів вищої освіти від аудиторних занять починаючи 

з 12 березня 2020 року до окремого розпорядження.

5.Навчально-методичному відділу:

5.1.Здійснювати оперативний контроль за виконанням навчальних 

робочих програм та розкладу занять.

5.2. До 13 березня 2020 року надати інформацію щодо залучення 

професорсько-викладацького складу до дистанційного навчання на період 

карантину.

6. Відділу по роботі з іноземними студентами та ОБГ Академії:



6.3. Провести роз'яснювальну роботу серед студентів щодо «шляху 

пацієнта» при виникненні захворювання (підозри) на інфекційне 

захворювання.

6.4. Здійснювати контроль за перебуванням іноземних студентів та 

ОБГ" Академії в місцях їх проживання , в т.ч. та проживаючих в 

гуртожитку.

7. Деканату медичного факультету та завідувачам кафедр:

7.1. Організувати проведення дистанційної форми навчання

дисциплін

закріплених за кафедрою згідно з додатками (1-5).

7.2. Здійснювати постійний моніторинг та контроль за належним

виконанням професорсько-викладацьким складом робочих

навчальних програм згідно розкладу.

7.3. Провести роз'яснювальну роботу серед професорсько-

викладацьким

складом кафедр щодо проведення дистанційної форми навчання

самостійної

роботи студентів на період карантину та прийняття заліків, взявши за 

основу

виконання індивідуального плану навчання.

7.4. Завідувачів кафедрами визначаю, як посадових осіб, що є 

відповідальними

за виконанням навчальних робочих програм згідно закріплених 

дисциплін.

8. Відділу кадрів Академії:

8.1 .Забезпечити співробітникам та науково-педагогічним працівникам 

можливість відпустки на період карантину (за заявою) з перенесенням 

графіку відпусток, в т.ч. і по догляду за неповнолітніми дітьми.

8.2. Забезпечити контроль за робочим часом працівників структурних 

підрозділів та професорсько-викладацького складу.



11. Деканату медичного факультету та навчально-методичному відділу 

своєчасно інформувати професорсько-викладацький склад та здобувачів 

вищої освіти через інформаційно-технічні можливості в т.ч. ВЕБ - сайті 

Академії про зміни та доповнення.

12. Загальний контроль за проходження навчального процесу 

дистанційної форми навчання покласти на в.о. декана, д.м.н., доцента 

Абдуллаева Ф.Р. та начальника навчально-методичного відділу Орленко 

Н.Ф.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.
«за» - 15;
«проти» - 0;
«утрималось» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ:

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

представив Положення про дистанційне навчання в ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини»

УХВАЛИЛИ:
2.1 Затвердити Положення про дистанційне навчання в ПВНЗ «Міжнародна

академія екології та медицини»

за» - 15;
«проти» - 0;
«утрималось» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ:

Дударенко Л.В. -  відповідального секретаря Приймальної комісії, доцента 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувача кафедри соціально- 

гуманітарних дисциплін, кандидата філологічних наук, яка представила 

Програми та робочу навчальну документацію з дисциплін для проведення 

вступних та фахових випробувань.

УХВАЛИЛИ:

3.1 Затвердити Програми та робочу навчальну документацію з дисциплін для 

проведення вступних та фазових випробувань.



Рішення проголосоване відкритим голосуванням, 
«за» - 15;
«проти» - 0;
«утрималось» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради 
к. мед.н., доцент

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


