
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ
«27» грудня 2019р. № 5

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

Порядок денний:

1. Про розгляд та затвердження Правил прийому до ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини» на 2020 рік та Правил прийому для іноземних 

студентів та осіб без громадянства на 2020 рік до ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини».

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

доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук

2. Про виконання графіка навчального процесу в ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини»

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

3. Про внесення змін та доповнень в документацію ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини»

3.1 Про виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти» № 2299, прийнятого Верховною радою 18.12.2019р.

3.2 Затвердження Положення про порядок проведення об’єктивного 

структурованого клінічного іспиту (ОСКІ).

3.3 Затвердження Положення про Порядок дій у разі позапланового 

припинення провадження освітньої діяльності загалом або за певними місцями 

її провадження (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної 

бази, виникнення форс-мажорних обставин тощо) та Порядок відновлення 

провадження такої діяльності

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



4. Затвердження освітньо-професійних програм (другий (магістерський) 

рівень) галузі знань 22 «Охорона здоров’я спеціальностей 222 «Медицина» та 

221 «Стоматологія»

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

5. Про погодження та затвердження штатного розпису ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини» на 2020 рік та посадових інструкцій кафедри 

хірурічних хвороб з курсом акушерства та гінекології і курсом педіатрії та 

дитячих інфекційних хвороб.

Доповідач: Дорофєєва Р.В. -  начальник відділу кадрів

6. Різне

1. СЛУХАЛИ:

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

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувача кафедри соціально- 

гуманітарних дисциплін, кандидата філологічних наук, яка представила Правил 

прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2020 рік 

та Правила прийому для іноземних студентів та осіб без громадянства на 2020 

рік до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

1.1 Затвердити Правила прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини» на 2020 рік.

1.2 Затвердити Правила прийому для іноземних студентів та осіб без 

громадянства на 2020 рік до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини».

1.3 Систематично здійснювати моніторинг змін в законодавстві стосовно 

реформування освітнього процесу в країні та своєчасно вносити відповідні 

зміни, що стосуються Правил прийому.

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



Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ:

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

доповіла про виконання графіка навчального процесу в ПВНЗ «Міжнародна 

академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

2.1 Звяти інформацію Лазарєвої Г.Р. до уваги.
2.2 Систематично заслуховувати звіти деканату медичного факультету, 

навчально-методичного відділу та кафедр з питання проходження навчального 

процесу, в тому числі на робочих нарадах ректора Академії.

2.3 Затвердити Порядок розробки, проведення та оформлення результатів

Комплексних контрольних робіт (ККР).

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

Рішення прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ:

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

про внесення змін та доповнень в документацію ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини», а також про виконання вимог Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти» № 2299, прийнятого Верховною 

Радою 18.12.2019р.

Доповідач представив Положення про порядок проведення об’єктивного 

структурованого клінічного іспиту (ОСКІ).

УХВАЛИЛИ:

3.1 3 урахуванням Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері



вищої освіти» № 2299 (прийнятого Верховною Радою 18.12.2019р.), внести 

зміни в номенклатуру справ, внісши відповідні зміни та доповнення.

3.2 Затвердити Положення про порядок проведення об’єктивного 

структурованого клінічного іспиту (ОСКІ).

3.3 Затвердити Положення про Порядок дій у разі позапланового припинення 

провадження освітньої діяльності загалом або за певними місцями її 

провадження (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної 

бази, виникнення форс-мажорних обставин тощо) та Порядок відновлення 

провадження такої діяльності

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

Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ:

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

представив освітньо-професійні програми (другий (магістерський) рівень) 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я спеціальностей 222 «Медицина» та 221 

«Стоматологія».

УХВАЛИЛИ:

4.1 Затвердити освітньо-професійну програму (другий (магістерський) 

рівень) галузі знань 22 «Охорона здоров’я спеціальності 222 «Медицина».

4.2 Затвердити освітньо-професійну програму (другий (магістерський) 

рівень) галузі знань 22 «Охорона здоров’я спеціальності 221 «Стоматологія».

4.3 На виконання вимог наказу № 1007л «Про виконання рішення Окружного 

адміністративного суду міста Києва від 09.09.2019 № 640/12300/19 та 

постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 03.12.2019 № 

А/855/18639/19» від 11.12.2019р. здійснити розробку, погодження та 

затвердження документації у відповідності до погоджених та затверджених



освітньо-професійних програм ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини» (п. 4.1 та п. 4.2 даного рішення) з врахуванням нового Стандарту 

вищої освіти зі спеціальностей 222 «Медицина» та 221 «Стоматологія», інших 

рекомендацій та вимог.

4.4 Надати керівництву Академії право розглядати та затверджувати 

відповідними наказами документацію, що стосується навчального процесу 

другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я 

спеціальностей 222 «Медицина» та 221 «Стоматологія».

5. СЛУХАЛИ:
Дорофєєву Р.В. -  начальник відділу кадрів, яка представила штатний розпис 

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2020 рік та посадові 

інструкції кафедри хірурічних хвороб з курсом акушерства та гінекології і 

курсом педіатрії та дитячих інфекційних хвороб.

УХВАЛИЛИ:

5.1 Затвердити штатний розпис ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини» на 2020 рік.

5.2 Затвердити посадові інструкції кафедри хірурічних хвороб з курсом

акушерства та гінекології і курсом педіатрії та дитячих інфекційних хвороб.

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

Рішення прийнято одноголосно.

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

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради 
к. мед.н., доцент

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


