
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ
«31» жовтня 2019р. № З

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ»
Голова -  Говсєєв Д.О.
Секретар -  Віцюк A.A.
Присутні: 13 осіб (список додається до протоколу).

Порядок денний:

1. Про створення Приймальної комісії ПВНЗ «Міжнародна академія екології 

та медицини» на 2020р.

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

доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук

2. Про початок освітнього процесу на підготовчому відділенні та 

встановлення посадових окладів (ставок заробітної плати) та тарифних виплат 

викладачам підготовчого відділення з 01.11.2019р.

Доповідач: Віцюк A.A. -  в.о.завідувача підготовчим відділенням, кандидат 

педагогічних наук, доцент

3. Про затвердження змісту щорічника "Актуальні проблеми нефрології" 

(Вип. 25, 2019р.)

Доповідач: Мойсеєнко В. О. - доктор медичних наук, професор, академік 

Академії наук Вищої освіти України, завідувач кафедри внутрішньої медицини 

з курсом ендокринології

4. Про затвердження посібника для студентів вищих медичних навчальних 

закладів «Дефіцит йоду в організмі людини як соціальна, медична та екологічна 

проблема» (І.Т.Матасар, Ф.Р.Абдуллаєв).

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»

5. Різне.



1. СЛУХАЛИ:

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

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувача кафедри соціально- 

гуманітарних дисциплін, кандидата філологічних наук, яка доповіла про 

необхідність створення Приймальної комісії ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини» на 2020р. та запропонувала її персональний склад.

УХВАЛИЛИ:

2.1 Створити Приймальну комісію ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини» на 2020р. та затвердити її персональний склад.

2.2 Приймальній комісії розпочати роботу щодо розробки Правил прийому 

до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2020-2021 н. р.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.
«за» - 13;
«проти» - 0;
«утрималось» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ:

Віцюк A.A. -  в.о .завідувача підготовчим відділенням, кандидата 

педагогічних наук, доцента, яка доповіла про те, підготовче відділення 

для іноземних громадян Приватного вищого навчального закладу «Міжнародна 

академія екології та медицини» є основним організаційним і навчально- 

науковим структурним підрозділом Академії, що здійснює денну підготовку 

іноземних громадян, осіб без громадянства, які мають повну середню освіту, 

до вступу до Академії, а також інші заклади вищої України.

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес 

підготовчого відділення для іноземних громадян є робочий навчальний план, 

що складається у відповідності до Типового навчального плану, затвердженого 

Міністерством освіти і науки України. На підготовчому відділенні для 

іноземних громадян слухачі вивчають українську мову та загальноосвітні 

дисципліни за типовими навчальними планами.



У 2019-2020 навчальному році освітній процес розпочинається 1 листопада 

2019 року і триває до 30 червня 2020 року. Станом на 31.10.2019р. на 

підготовче відділення зараховано 60 осіб.

Штат викладачів укомплектовано, тому доповідач запропонувала погодити 

посадові оклади (ставки заробітної плати) та тарифні виплати викладачам 

підготовчого відділення з 01.11.2019р. згідно пункту 2.2 наказу № Ю5-Од від 

26.12.2018р., а саме науково-педагогічним працівникам, які викладають 

студентам англійською мовою на умовах погодинної оплати на посаді 

викладача у розмірі 132,00 грн. за годину.

УХВАЛИЛИ:

2.1 Розпочати освітній процес на підготовчому відділенні ПВНЗ 

«Міжнародна академія екології та медицини» з 01.11.2019р.

2.2. Погодити посадові оклади (ставки заробітної плати) та тарифні виплати 

викладачам підготовчого відділення з 01.11.2019р. згідно пункту 2.2 наказу 

№ Ю5-Од від 26.12.2018р.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.
«за» - 13;
«проти» - 0;
«утрималось» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ:

Мойсеєнко В. О. - доктора медичних наук, професора, академіка Академії 

наук Вищої освіти України, завідувача кафедри внутрішньої медицини з 

курсом ендокринології, яка представила зміст щорічника "Актуальні проблеми 

нефрології" (Вип. 25, 2019р.).

УХВАЛИЛИ:

3.1 Затвердити зміст щорічника "Актуальні проблеми нефрології" (Вип. 25, 

2019р.).

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.
«за» - 13;
«проти» - 0;



«утрималось» - 0.
Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ:

Абдуллаев 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 представив посібник 

для студентів вищих медичних навчальних закладів «Дефіцит йоду в організмі 

людини як соціальна, медична та екологічна проблема» (І.Т.Матасар, 

Ф.Р.Абдуллаєв).

УХВАЛИЛИ:

4.1 Затвердити посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів 

«Дефіцит йоду в організмі людини як соціальна, медична та екологічна 

проблема» (І.Т.Матасар, Ф.Р.Абдуллаєв).

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.
«за» - 13;
«проти» - 0;
«утрималось» - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради 
к. мед.н., доцент Д.О.Г овсєєв

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


