
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ
«29» серпня 2019р. №1

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

Порядок денний:

1. Про затвердження Плану роботи Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини» на 2019-2020 навчальний рік

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

хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент, 

Заслужений лікар України

2. Про підготовку освітнього процесу

2.1 Основні завдання освітнього процесу ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини» на 2019-2020 навчальний рік

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

медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом 

ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

2.2 Про робочу навчальну документацію по організації освітнього процесу 

(робочі навчальні плани для україномовних та іноземних студентів, графік 

навчального процесу, навчальна документація) на 2019-2020 навчальний рік 

Доповідач: Лазарева Г.Р. -  в.о.начальника навчально-методичного відділу

3. Затвердження Типового контракту про наймання науково-педагогічних та 

педагогічних працівників на роботу на 2019-2020 навчальний рік

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

4. Затвердження зразків дипломів та сертифікатів для випускників відділу 

післядипломної освіти.

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

5. Про погодження викладання дисциплін в навчальному процесі Академії



Доповідачі: Лазарева Г.Р. -  в.о.начальника навчально-методичного відділу, 

Дорофєєва Р.В. -  начальник відділу кадрів

6. Про затвердження графіка переатестації науково-педагогічних працівників 

Академії

Доповідач: Дорофєєва Р.В. -  начальник відділу кадрів

7. Фінансовий стан ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» 

станом на 29.08.2019р. та затвердження додаткових послуг до контрактів між 

Виконавцем (ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»), Замовником 

(юридична чи фізична особа) та Одержувачем (студент) на 2019-2020 

навчальний рік

Доповідач: Коваленко М.В. -  головний бухгалтер

8. Різне.

1. СЛУХАЛИ:

Говсєєва Д.О. - голову Вченої ради, професора кафедри хірургічних хвороб з 

курсом неврології та нейрохірургії, кандидата медичних наук, доцента, 

Заслуженого лікаря України, який представив План роботи Вченої ради ПВНЗ 

«Міжнародна академія екології та медицини» на 2019-2020 навчальний рік.

УХВАЛИЛИ:

1.1 Затвердити План роботи Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини» на 2019-2020 навчальний рік.

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

Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ:



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

наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом 

ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», який 

доповів про основні завдання освітнього процесу ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини» на 2019-2020 навчальний рік. Доповідач зазначив, що 

Академія зайняла 6 місце в рейтингу серед медичних університетів України по 

складанню Міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM, BSE). У цьому році 

вперше проводився набір інтернів хірургічного, терапевтичного та 

стоматологічного профілів. Тому необхідно підготувати список літератури, яка 

потрібна для їх навчання. Новим є те, що Крок-2 та Крок-3 буде проходити в 

електронному форматі, результат якого можна дізнатися вже через 45 хвилин. 

Після складання Крок-1 студенти будуть отримувати 2 сертифікати (ЄДКІ та 

профспрямування).

Доповідач зазначив, що після перевірки кафедри хірургічних хвороб з курсом 

неврології та нейрохірургії було виявлено, що оцінки в журналах обліку 

успішності з 10 дисциплін не співпадають з оцінками у відомостях, а також 

значна частина тем в журналах не співпадають з тематичним планом 

(наприклад, з офтальмології, урології, медичної генетики). Тому всім 

викладачам необхідно прийти в навчально-методичний відділ для консультації 

щодо заповнення журналів.

ВИСТУПИЛИ:

Боброва В.І. - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії 

з курсом дитячих інфекційних хвороб, яка запитала, де можна взяти базу для 

підготовки до Крок-2?

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

доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології 

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» зауважив, що потрібно 

користуватися навчальним планом та методичними матеріалами, матеріалами 

самостійних та контрольних робіт, а такою створювати анімаційні фільми.



Щирук М.О.- проректор з організаційно-правових питань, який зауважив, 

що контингент студентів налічує 268 осіб, з них - 103 іноземці. Всього 23 

групи. Виникла проблема незлагодженої роботи деканату та кафедри. У 

частини студентів є від 7 до 19 дисциплін, які вважаються академічною 

заборгованістю. Тому до 01.10 2019р. потрібно налагодити роботу деканату та 

кафедр у повному обсязі. Необхідно також:

1) погодити наказ про переведення студентів на курси навчання;

2) наказом по Академії закріпити інтернів по кафедрах, про виконання 

інформувати (виконавець -  завідувач відділом післядипломної освіти);

3) на засіданні Вченої ради в жовтні 2019 року заслухати роботу деканату 

медичного факультету та кафедр Академії;

4) деканату медичного факультету з кафедрами Академії визначити дні 

відпрацювання студентами пропущених семінарських та практичних занять, 

визначити викладачів, здійснити належний контроль;

5) деканату медичного факультету перевірити на дійсність всі медичні 

довідки студентів;

6) деканату медичного факультету провести засідання Студради;

7) завідувачі кафедр за підбір викладачів несуть персональну 

відповідальність;

8) погодити робочу навчальну документацію по організації освітнього 

процесу (робочі навчальні плани для україномовних та іноземних студентів, 

графік навчального процесу, навчальна документація) на 2019-2020 навчальний 

рік.

2.2 Лазарєву Г.Р. -  в.о.начальника навчально-методичного відділу, яка 

доповіла про робочу навчальну документацію по організації освітнього процесу 

(робочі навчальні плани для україномовних та іноземних студентів, графік 

навчального процесу, навчальна документація) на 2019-2020 навчальний рік. 

Доповідач зазначила, що на кафедрі хірургічних хвороб з курсом неврології та 

нейрохірургії до цього часу немає лаборанта та заступника завідувача кафедри, 

тому виникають проблеми з документацією. Навчальний план, робочий



навчальний план та графік навчального процесу були затверджені на засіданні 

Вченої ради 26.06.2019р. (протокол № 10). Розклад на осінній семестр вже 

складено та узгоджено із завідувачами кафедр. Про зміни завідувачам кафедр та 

студентам буде повідомлено завчасно. Осінній семестр закінчується 

27.12.2019р.

Доповідач зауважила, що вже підготовлено такі накази:

1) наказ про організацію навчального процесу;

2) наказ про розподіл навчальних дисциплін;

3) наказ про розподіл навчального навантаження;

4) наказ про затвердженна норм часу для планування і обліку навчальної 

роботи.

УХВАЛИЛИ:

2.1 Наказ про переведення студентів на курси навчання погодити.

2.2 Наказом по Академії закріпити інтернів по кафедрах, про виконання 

інформувати (виконавець -  завідувач відділом післядипломної освіти).

2.3 На засіданні Вченої ради в жовтні 2019 року заслухати роботу деканату 

медичного факультету та кафедр Академії.

2.4 Деканату медичного факультету з кафедрами Академії визначити дні 

відпрацювання студентами пропущених семінарських та практичних занять, 

визначити викладачів, здійснити належний контроль.

2.5 Деканату медичного факультету перевірити на дійсність всі медичні 

довідки студентів.

2.6 Деканату медичного факультету провести засідання Студради.

2.7 Завідувачі кафедр за підбір викладачів несуть персональну 

відповідальність.

2.8 3 метою оптимізації в організації навчального процесу та ефективного 

використання комп’ютерної техніки:

2.8.1. сконцентрувати комп’ютерну техніку в комп’ютерному класі Академії 

та використовувати з врахуванням переходу на двозмінний графік навчання, а 

саме:



1 зміна - з 8-45 до 12-45
2 зміна -  з 14-00 до 18-00 

(Відповідальна Луценко Л. О.)
Використовувати комп’ютерну техніку поза комп’ютерним класом 

дозволяється виключно на кафедрах Академій та в необхідній кількості для 
забезпечення навчального процесу.

2.8.2. систематично здійснювати контроль належного використання 
комп’ютерної техніки на кафедрах, в структурних підрозділах, бібліотеці та 
категорично забороняється використовувати комп’ютерну техніку поза 
виконанням функціональних обов’язків.

Використання комп’ютерної техніки не за призначенням вважати грубим 
порушенням трудової дисципліни.

2.9 Погодити робочу навчальну документацію Академії по організації 
освітнього процесу (робочі навчальні плани для україномовних та іноземних 
студентів, графік навчального процесу, навчальна документація) на 2019-2020 
навчальний рік.

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

Рішення прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ:

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

представив Типовий контракт про наймання науково-педагогічних та 

педагогічних працівників на роботу на 2019-2020 навчальний рік.Доповідач 

нагадав, що всім працівникам потрібно написати заяви та заключите контракти 

для продовження роботи.

УХВАЛИЛИ:

3.1 3 урахуванням виробничої необхідності, з метою ефективності 

використання професорсько-викладацького складу Академії, надати 

погодження керівництву Академії заключати з останніми контракти (договори), 

в тому числі і додаткові, з урахуванням високого професійного підходу до 

навчання та фінансового стану.



3.2 Затвердити Типовий контракт про наймання науково-педагогічних та

педагогічних працівників на роботу на 2019-2020 навчальний рік.

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

Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ:

Щ и рука М.О.— проректора з організаційно-правових питань, який 

представив зразки дипломів та сертифікатів для випускників відділу 

післядипломної освіти.

УХВАЛИЛИ:

4.1 Затвердити зразки дипломів та сертифікатів для випускників відділу 

післядипломної освіти.

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

Рішення прийнято одноголосно.

5. СЛУХАЛИ:

Лазареву Г.Р. -  в.о.начальника навчально-методичного відділу, яка 

доповіла про виробничу необхідність викладання дисциплін в навчальному 

процесі Академії науково-педагогічними працівниками, які не мають 

відповідних звань та ступенів з метою забезпечення виконання освітньо- 

професійної програми та для забезпечення якісного освітнього процесу, а саме:

- Брантова Олена Іванівна (клінічна імунологія, фтизіатрія, клінічна 
імунологія та алергологія);

- Нам’ятов Олег Васильович (екстрена та невідкладна медична допомога, 
радіаційна медицина, професійні хвороби, підготовка офіцерів запасу);

-Крушинська Зоя Григорівна (соціальна медицина, організація управління 
охороною здоров’я, соціальна медицина, громадське здоров’я);



- Динька Олексій Володимирович (ортопедична стоматологія, дитяча 
хірургічна стоматологія);

- Писарчук Юрій Володимирович (психіатрія і наркологія);
-Ткаченко Сергій Антонович (хірургічна стоматологія, дитяча хірургічна 

стоматологія);
- Кроха Іван Пилипович (ортопедична стоматологія);
- Шабранська Валентина Володимирівна (дитяча терапевтична 

стоматологія);
- Амер Сохіл (офтальмологія);
- Яворський Іван Іванович (хірургія, дитяча хірургія).

УХВАЛИЛИ:

5.1 3 метою забезпечення виконання освітньо-професійної програми 
дозволити викладання дисциплін таким науково-педагогічним працівникам, які 
не мають відповідних звань та ступенів:

- Брантова Олена Іванівна (клінічна імунологія, фтизіатрія, клінічна 
імунологія та алергологія);

- Нам’ятов Олег Васильович (екстрена та невідкладна медична допомога, 
радіаційна медицина, професійні хвороби, підготовка офіцерів запасу);

-Крушинська Зоя Григорівна (соціальна медицина, організація управління 
охороною здоров’я, соціальна медицина, громадське здоров’я);

- Динька Олексій Володимирович (ортопедична стоматологія, дитяча 
хірургічна стоматологія);

- Писарчук Юрій Володимирович (психіатрія і наркологія);
-Ткаченко Сергій Антонович (хірургічна стоматологія, дитяча хірургічна 

стоматологія);
- Кроха Іван Пилипович (ортопедична стоматологія);
- Шабранська Валентина Володимирівна (дитяча терапевтична 

стоматологія);
- Амер Сохіл (офтальмологія);
- Яворський Іван Іванович (хірургія, дитяча хірургія).
5.2 Дати дозвіл керівництву Академії у випадках виробничої необхідності з

метою надання якісних освітніх послуг залучати інших науково-педагогічних 

працівників для забезпечення якісного освітнього процесу.

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

Рішення прийнято одноголосно.

6. СЛУХАЛИ:

Дорофєєву Р.В. -  начальника відділу кадрів, яка представила графік 

переатестації науково-педагогічних працівників Академії.



УХВАЛИЛИ:

6.1 Затвердити графік переатестації науково-педагогічних працівників 

Академії.

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

Рішення прийнято одноголосно.

Коваленка М.В. — головного бухгалтера, який доповів про фінансовий стан 

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» станом на 29.08.2019р. та 

додаткові послуги до контрактів між Виконавцем (ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини»), Замовником (юридична чи фізична особа) та 

Одержувачем (студент) на 2019-2020 навчальний рік. Доповідач нагадав, що 

підставою для виплати заробітної плати є вчасно зданий табель та акти 

виконаних робіт на кожного співробітника.

УХВАЛИЛИ:

7.1 Затвердити вартість навчання в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини» на 2019-2020 навчальний рік.

7.2 Затвердити додаткові послуги до контрактів між Виконавцем (ПВНЗ 

«Міжнародна академія екології та медицини»), Замовником (юридична чи 

фізична особа) та Одержувачем (студент) на 2019-2020 навчальний рік.

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

Рішення прийнято одноголосно.

7. СЛУХАЛИ:

Голова Вченої ради 
к. мед.н., доцент

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


