
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ
ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ

24 квітня 2020р. № 9

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ» сумісно з Ректоратом
Голова - Говсєєв Д.О.
Секретар - Віцюк A.A.
Присутні: 14 осіб (список додається до протоколу).

Порядок денний:

1. Про продовження карантинних заходів в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та
%

медицини» до 11.05.2020 року

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

2. Розгляд листа Державної служби якості освіти України № 01/01-23/529 «Щодо 

рекомендацій для самооцінювання системи забезпечення якості освіти закладу вищої 

освіти» від 15.04.2020 року та розгляд пропозицій з питань, висвітдених у зазначеному 

листі

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

3. Про створення Екзаменаційної комісії та підготовки студентів для проведення 

атестації здобувачів вищої освіти ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідачі: Лазарева Г.Р. - заступник начальника навчально-методичного відділу; 

Абдуллаев Ф.Р. - в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, 

професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології

4. Про стан навчальної документації та якості успішності студентів ПВНЗ 

«Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Абдуллаев Ф.Р. - в.о.декана медичного факультету, доктор медичних 

наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології, 

завідуючі кафедрами (співдоповідачі);

5. Про затвердження вартості навчання в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини» на 2020-2021 навчальний рік

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

6. Затвердження зразка та порядку виготовлення диплома та додатка до дипломів 

спеціаліста, спеціаліста з відзнакою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»



Д оповідач: Щ ирук М .О. - проректор з орган ізац ій н о-п равови х  
питань

7 .Заходи по підвищ енню  еф ективності та контролю  л ікв ід ац ії 
студентами ПВНЗ «М іж народна академ ія екології та медицини» 
заборгованості

Д оповідачі: Щ ирук М .О. - проректор з орган ізац ійно-правових  
питань;

А бдуллаев Ф .Р. - в .о .декана м едичного ф акультету, доктор 
медичних наук, доцент, проф есор каф едри внутр іш ньої м едицини з 
курсом ен докри н ології

8. Різне

1. СЛУХАЛИ:

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

інформацію про прийняте рішення 22.04.2020 року Кабінетом міністрів України 

про продовження карантину в Країні до 11.05.2020 року.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Продовжити термін карантинних вимог в академії до 11.05.2020 року 
до особливого рішення Кабінету міністрів України, продовживши 
навчальний процес до 10.07.2020р.

1.2. Продовжити навчальний процес в дистанційній формі та керуватися 
наказом від 11.03.2020 року №13-Од та від 30.03.2020 року №18-Од

1.3. Виконання навчальних планів та розкладу занять є неухильним та 
повинно здійснюватися в відповідності до їх вимог з врахуванням 
обставин, що пов’язані з карантинними вимогами та рекомендаціями 
(розпорядженнями, тощо) Міністерства освіти і науки України.

1.4. Надати повноваження керівництву Академії вносити корективи в 
навчальний процес та адміністрування в випадку необхідності та 
оперативного реагування з метою усунення негативних можливих 
наслідків (до закінчення карантину).

1.5. Провести належну підготовку до єдиних державних кваліфікаційних 
іспитів та КРОК-2 (Абдуллаев Ф.Р., Орленко Н.Ф., Лазарева Г.Р.), та 
відповідно, систематично інформувати керівництво Академії про 
стан такої підготовки.

2. СЛУХАЛИ:

Щирука М.О. - проректора з орган ізац ійно-правових  питань, який 
представив лист Д ерж авної служби якості освіти  У країни № 01/01- 
23/529 «Щ одо реком ендац ій  для



самооцінювання системи забезпечення якості освіти закладу вищої освіти» від 

15.04.2020 року.

УХВАЛИЛИ:

2.1 Взяти до виконання лист Державної служби якості освіти України № 01/01- 

23/529 «Щодо рекомендацій для самооцінювання системи забезпечення якості освіти 

закладу вищої освіти» від 15.04.2020 року та з метою само оцінювання системи 

забезпечення якості освіти Академії:

2.1.1. Ректорату Академії основними вимогами в діяльності кожного 

керівника/працівника визначити:

- дотримання вимог щодо формування складу вченої ради закладу вищої освіти, у 

тому числі дотримання процедури введення до її складу виборних працівників;

- забезпечення повноти і своєчасності розгляду всіх питань, які віднесені до 

повноважень вченої ради:

- обов'язковість введення в дпо рішень вченої ради закладу вищої освіти рішеннями 
(наказами) його керівника;

- недопустимість недбалості у веденні ділової документації (несвоєчасне 

затвердження документів, несвоєчасне ознайомлення працівників з відповідними 

документами, тощо);

- доцільність розгляду в рамках керівної вертикалі змістової складової результатів 

теоретичного та практичного навчання здобувачів вищої освіти;

- недопустимість відсутності участі органів студентського самоврядування в 

процесах, що передбачені статтею 40 Закону України «Про вищу освіту».

2.1.2. Приймальній комісії академії (Дударенко Л.В.) в організації роботи взяти в 

основу:

- необхідність неухильного дотримання при формуванні конкурсних пропозицій па 
скорочений термін навчання вимог та обмежень відповідних стандартів вищої освіти;

- необхідність щорічного оновлення не менш ніж на третину складу приймальної 

комісії та її структурних підрозділів;



- нем ож ливість введення до складу прийм альних ком ісій  осіб, 
д іти яких або вони самі вступаю ть на навчання до закладу вищ ої 
освіти у в ідповідном у році;

- обов 'язковість  розробки програм  вступних випробувань (у 
тому числі ф ахових) з усіх  задекларованих у правилах  прийому 
(конкурсних
пропозиціях) конкурсних предметів та форм випробувань, 
незваж аю чи па наявн ість або в ідсутн ість заяв вступників на пі 
пропозиції;

- прозорість , конкретн ість  і одн озн ачн істькри тер іїв  оціню вання 
результатів  вступних випробувань, недоц ільн ість  вклю чення до 
критеріїв  оц іночних категорій  загального характеру  (повна, неповна 
відповідь; деякі (окрем і, значні, незначні) помилки тощ о);

- в ідповідн ість  чинним у конкретному році вимогам  строків 
укладання договорів  па навчання за кош ти ф ізичних та ю ридичних 
осіб;

2 .1 .3 . Н авчально-м етодичном у в ідд ілу  (О рленко Н .Ф ., Л азарева 
Г .Р .) та деканату  м едичного ф акультету (А бдуллаєву Ф .Р.) в 
орган ізац ії освітнього процесу та в ф орм уванні зм істово ї складової 
послуги визначальним и визначити:

- необхідність своєчасного аналізу освітніх програм (навчальних планів, 
програм навчальних дисциплін) на предмет їх відповідності стандартам вищої 
освіти та відповідності між собою у формах навчальних занять, кількості годин, 
форм контролю;
необхідність забезпечення не формальної, а фактичної реалізації права студентів 
па вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою 
програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 20 
відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня 
вищої освіти;

- обов 'язковість  в рам ках дотрим ання власних вимог (полож ень, 
порядків, наказів  тощ о), які реглам ентую ть оевпній  процес і 
д іяльн ість  в рам ках реал ізац ії автоном ії закладу вищ ої освіти  та 
узгодж ення їх між собою  (у ході зд ійснення заходів  держ авного 
нагляду (контролю ) виявляю ться численні факт наявності взаг 
м овиклю чних власних норм, що фактично унем ож ливлю є їх 
виконання);

- недопустим ість переведення здобуван і в вищ ої освіти па 
старш і курси за наявності академ ічної заборгованості;

- м ож ливість внесення до навчальних планів та граф іків  
освітнього процесу лиш е обгрунтованих змін;

- недопустим ість ф орм альності при виконання індивідуальних
навчальних планів здобувачів вищ ої освіти  (особливо при 
поєднанні навчання з працевлаш туванням ) та



індивідуальних планів викладачів;

2.1.4. Начальнику відділу кадрів (Дорофєєва Р.В.) при формуванні кадрового 

потенціалу визначальними є:

- необхідність забезпечення своєчасності, дотримання процедури (з урахуванням 

змін в законодавстві) та прозорості організації конкурсного відбору на вакантні посади 

науково-педагогічних працівників;

- обов'язковість організації та проведення атестації педагогічних працівників 

закладу вищої освіти;

- доцільність колегіального та прозорого розподілу навчального навантаження в 

межах обсягів, визначених чинним законодавством;

- недопустимість обіймання науково-педаї оі ічними працівниками двох і більше 

посад, які передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій;

2.1.5. Навчально-методичному відділу (Орленко Н.Ф., Лазарева Г.Р.) та деканату 

медичного факультету (Абдуллаеву Ф.Р.), начальнику підготовчого відділення 

(Дударенко Л.В.) при підготовці іноземних слухачів та студентів визначальними є:

- дотримання вимог чинного законодавства щодо мови навчання, врахувавши 

недопустимість навчання російською мовою та обов'язковість вивчення української 

мови в обсязі, достатньому для спілкування;

- обов'язковість методичною забезпечення освітнього процесу для іноземних 

громадян усіма мовами, якими здійснюється навчання;

- необхідність документального підтвердження права науково- педагогічних 

працівників на викладання дисциплін іноземними мовами;

- необхідність сприяння своєчасному визнанню документів про освіту здобувачів 

вищої освіти з числа іноземних громадян, за яким вони були зараховані па навчання;

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

Рішення прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ:

Лазареву Г.Р. - заступника начальника навчально-методичного відділу, яка доповіла



про необхідність створення Екзаменаційної комісії та підготовки студентів для 

проведення атестації здобувачів вищої освіти ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини».

УХВАЛИЛИ:

3.1 Створити Екзаменаційну комісію та здійснити заходи по підготовці студентів для 

проведення атестації здобувачів вищої освіти ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини».

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

Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ:

Абдуллаева Ф.Р. - в.о.декана медичного факультету, доктора медичних наук, доцент, 

професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології, який доповів про 

стан навчальної документації та якості успішності студентів ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

4.1 Взяти інформацію Абдуллаева Ф.Р. до відома.

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

Рішення прийнято одноголосно.

5. СЛУХАЛИ:

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

розгляд вартість навчання в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 

2020-2021 навчальний рік.



УХВАЛИЛИ:
5.1 П итання розгляду про вартість навчання в ПВНЗ 

«М іж народна академ ія екології та м едицини» на 2020-2021 

навчальний рік  перенести  на розгляд В ченої Ради на травень 2020 

року.
! ' . і ' I )

5.2 Д оповнити додаток до типового договору  А кадем ії про 

надання осв ітн іх  послуг між вищим закладом  освіти  та фізичною  

(ю ридичною ) особою  по навчанню  інозем них громадян та осіб без 

гром адянства та затвердити як платну послугу проведення 

ностриф ікац ії інозем них докум ентів про освіту та продовж ення 

освіти в У країн і в сумі 5000 (п ’ять тисяч) грн. П латну послугу для 

здобувачів вищ ої освіти до 2 4 .0 4 .20р .ухвали ти  в сумі 

3000(три тисячі) грн.

5.3 В випадку зд ійснення ностриф ікац ії інозем них докум ентів

про освіту та продовж ення освіти в У країн і самим інозем ним

гром адянином  розробити  Вимогу зд ійснення н остриф ікац ії з

установлення терм ін ів  виконання.

Р іш ення проголосоване відкритим  голосуванням .
«за» - 14;
«проти» - 0;
«утрим алось» - 0.

Р іш ення прийнято одноголосно.

6. СЛУХАЛИ:

Щирука М.О. - проректора з орган ізац ійно-правових  питань, який 
представив зразок  та порядок виготовлення диплом а та додатка до 
диплом ів сп ец іал іста , сп ец іаліста з відзнакою  ПВНЗ «М іж народна 
академ ія екології та медицини»

УХВАЛИЛИ:
6.1 Затвердити зразок та порядок виготовлення диплом а та 

додатка до диплом ів сп ец іаліста, сп ец іал іста з в ідзнакою  ПВНЗ 
«М іж народна академ ія екології та медицини» з врахуванням  зм ін  та 
доповнень до Закону У країни «Про вищ у освіту».

Р іш ення проголосоване відкритим  голосуванням .
«за» - 14;
«проти» - 0;
«утрим алось» - 0. ,; і ■

Р іш ення прийнято одноголосно.



7. СЛУХАЛИ:

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

по підвищенню ефективності та контролю ліквідації студентами ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини» заборгованості.

УХВАЛИЛИ:

7.1 Погодити заходи по підвищенню ефективності та контролю ліквідації 

студентами ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» академічної 

заборгованості з врахуванням дистанційної форми навчального процесу та вимог 

чинного законодавства в сфері вищої освіти.

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

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради 
к. мед.н., доцент

Учений секретар 
к.пед.н., доцент


