- Про організацію та проведення навчальної, виробничої та переддипломної
практики студентів у 2017-2018 н.р. та основні завдання на 2018-2019 н.р.
Проректор з практичної роботи Яворський П.В.
- Про підсумки господарської діяльності інституту у 2017-2018 н.р. та план
роботи на 2018-2019 н.р.
Заст. директора з АГР Лейченко М.І.
2. Підсумки роботи приймальної комісії за 2018 рік та завдання щодо забезпечення
набору абітурієнтів у 2019 році.
Відповідальний секретар Приймальної комісії Левківська С.М.
3. Різне
Жовтень
1. Про хід підготовки до акредитації освітніх програм та спеціальностей у 20182019 н.р.
Проректор з наукової роботи Гордійчук С.В.
2. Підвищення ролі педагогічного колективу щодо розвитку загальнолюдських
цінностей у майбутніх медичних працівників.
Проректор з гуманітарної освіти та виховання
і міжнародного співробітництва Горай О.В.
3. Звіт про освітню та наукову діяльність кафедри «Сестринська справа» та
планування на 2018-2019 н.р.
Завідувач кафедри «Сестринська справа» Заболотнов В.О.
4. Інформаційно-бібліотечне забезпечення навчальної та наукової діяльності
інституту.
Завідувач бібліотекою Шарнопільська В. Ю.
5. Про підготовку до осінньо-зимового періоду та забезпечення раціональної
організації навчального процесу у цей період.
Заст. директора з АГР Лейченко М.І.
6. Стан та основні завдання щодо забезпечення належного рівня дотримання вимог
з охорони праці та пожежної безпеки у підрозділах КВНЗ «Житомирський
медичний інститут» ЖОР, заходи щодо їх покращення.
Провідний інженер з охорони праці Єфіменко К. І.
7. Різне.
Листопад
1. Звіт про освітню та наукову діяльність кафедри «Лабораторна діагностика» та
планування на 2018-2019 н.р.
Завідувач кафедри «Лабораторна діагностика» Заблоцька О.С.
2. Звіт про освітню та наукову роботу ЦПК зуботехнічних дисциплін.
Голова ЦПК зуботехнічних дисциплін Вакулович З.О.
3. Про підготовку до складання ліцензійного іспиту Крок М «Акушерська справа».
Завідувач відділення «Лікувально-акушерська справа» Кучерук І.В.
4. Про основні завдання профорієнтаційної роботи на 2018-2019 н.р.
Фахівець з профорієнтації Левківська С. М.

5. Соціально-психологічне забезпечення освітнього процесу як фактор модернізації
управління ВМНЗ на сучасному етапі.
Психологи інституту Боримська Л.В., Полчанова Г.С.
6. Про організацію дистанційного навчання в інституті.
Методист відділу ТЗН Журавська Л.Л.
7. Різне.
Грудень
1. Про підготовку інституту до вступної кампанії та затвердження Правил прийому
до КВНЗ «Житомирський медичний інститут» та Коледжу КВНЗ «Житомирський
медичний інститут» ЖОР на 2019 рік.
Проректор з гуманітарної освіти та виховання
і міжнародного співробітництва Горай О.В.
2. Звіт про освітню та наукову діяльність кафедри природничих та соціальногуманітарних дисциплін» та планування на 2017-2018 н. р.
Завідувач кафедри природничих та соціальногуманітарних дисциплін Круковська І.М.
3. Пропозиції щодо резерву кадрів на керівні посади інституту.
Помічник ректора з кадрової роботи Овчиннікова Н.П.
4. Наукова активність науково-педагогічних та педагогічних працівників інституту.
Завідувач навчально-методичною лабораторією Шигонська Н.В.
5. Інформація голів ЦПК про підготовку до іспиту Крок М. Акушерська справа».
Голови ЦПК акушерства та гінекології, педіатрії,
терапії, спеціальних дисциплін.
6. Про економію матеріально-технічних ресурсів (газ, електроенергія).

7. Різне

Заступник директора з АГР Лейченко М.І.,
помічника ректора з економічної роботи Васильківська О.М.

Січень
1.
Звіт про роботу керівника КВНЗ «Житомирський медичний інститут»
Житомирської обласної ради за 2018 рік.
Доповідач: ректор Шатило В.Й.
2. Інформація про стипендіальне забезпечення студентів.
Проректор з навчальної роботи Гордійчук С.В.
3. Звіт про освітню та наукову роботу ЦПК акушерства та гінекології.
Голова ЦПК акушерства та гінекології Лаговська Г.І.
4. Звіт про освітню та наукову роботу ЦПК загально-медичних дисциплін.
Голова ЦПК загально-медичних дисциплін Шаня Н.С.
5. Студентське самоврядування в інституті: надбання, недоліки, перспективи.
Голова ради студентського самоврядування Деняков О.
6. Затвердження фінансового звіту інституту за 2018 р. та бюджет на 2019 р.
Головний бухгалтер Дембровська Н.В.
7. Про проведення торгів через систему ProZorro.
Фахівець з публічних закупівель Григорчук О.В.

8. Про хід виконання рішень Вченої ради інституту за I семестр 2018-2019 н.р.
Секретар Вченої ради Поплавська С.Д.
9. Різне
Лютий
1. Про підсумки роботи ЕК та результати складання ліцензійного інтегрованого
іспиту Крок М «Акушерська справа».
Завідувач відділення «Лікувально-акушерська справа» Кучерук І.В.
2. Звіт про освітню та наукову роботу ЦПК хірургічних дисциплін.
Голова ЦПК хірургічних дисциплін Міщук І.М.
3. Звіт про освітню та наукову роботу ЦПК стоматологічних дисциплін.
Голова стоматологічних дисциплін Скиба І.М.
4. Діяльність ради студентського самоврядування гуртожитку з профілактики
правопорушень.
Вихователі гуртожитку Бітюцька І.Л., Кодряну Л.Р.
5. Інтегрована інформаційна система – базова складова інноваційного розвитку
науково-навчальної та інших сторін діяльності інституту; стан та завдання.
Начальник ТЗН Волошенюк О.А.
6. Про організацію роботи харчоблоку і забезпечення харчування студентів і
співробітників.
Зав. виробництвом Огороднікова З.П.
7. Різне

Березень
1.Про організацію вступної кампанії 2019.
Проректор з гуманітарної освіти та виховання
і міжнародного співробітництва Горай О.В.
2. Позанавчальна діяльність як багатовекторна складова освітнього процесу у
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР.
Директор коледжу Піскарьова А.І.
3. Звіт про освітню та наукову роботу ЦПК спеціальних дисциплін.
Голова циклової комісії Табачук Л.П.
4. Звіт про освітню та наукову роботу ЦПК іноземних мов.
Голова ЦПК іноземних мов Сердега Н.О.
5. Звіт про роботу ЦПК суспільно-гуманітарних дисциплін. Про стан підготовки до
складання ДПА у формі ЗНО студентами II курсу у 2018-2019 н.р.
Голова ЦПК суспільно-гуманітарних дисциплін Федорець Г.В.
6. Звіт про роботу ЦПК природничо-математичних дисциплін. Про стан підготовки
до складання ДПА у формі ЗНО студентами II курсу у 2018-2019 н.р.
Голова циклової комісії Левківська С.М.
7. Різне.

Квітень
1. Звіт про освітню та наукову роботу ЦПК педіатрії.
Голова ЦПК педіатрії Мухіна Т.С.
2. Звіт про освітню та наукову роботу ЦПК терапевтичних дисциплін.
Голова ЦПК терапевтичних дисциплін Степанчук В.В.
3. Звіт про освітню та наукову роботу ЦПК сестринської справи.
Голова ЦПК сестринської справи Василевська Ю.М.
4. Про результати підсумкової атестації у 2018-2019 н.р.
Методист інституту Коваленко В.О.
5. Про стан підготовки до ліцензійного тестового іспиту «Крок Б»: «Лабораторна
діагностика», «Сестринська справа» та «Крок М»:
«Лікувальна справа»,
«Сестринська справа».
Зав. кафедри «Лабораторна діагностика» Заблоцька О.С.,
Методист Прушковська О.М.
Завідувач відділення «Лікувально-акушерська справа» Кучерук І.В.
Завідувач відділення «Сестринська справа» Поплавська С.Д.
6. Різне.
Травень
1. Про моніторинг навчального процесу (про внутрішню систему якості освіти) та
результати ректорських контрольних робіт у 2018-2019 н.р.
Начальник навчально-методичного відділу Ліщук І.І.
2. Звіт про роботу кафедри фізичного виховання.
Голова кафедри Момот О.П.
3. Про роботу і напрями розвитку відділення післядипломної освіти.
Завідувач відділення післядипломної освіти
молодших медичних спеціалістів Шарлович З.П.
4. Впровадження у практику педагогічної діяльності інноваційних методів та
технологій психологічного супроводу учасників освітнього процесу.
Психологи інституту Боримська Л.В., Полчанова Г.С.
5. Про наукову роботу студентів та підсумки організації і проведення наукових
заходів СНТ.
Голова СНТ Ліщук І.І.
6. Різне
Червень
1. Підсумки літньої екзаменаційної сесії та завдання щодо поліпшення якості
освіти в інституті.
Проректор з навчальної роботи Гордійчук С.В.
2. Про результати міжнародної діяльності КВНЗ «Житомирський медичний
інститут» ЖОР у 2018-2019 н.р. та основні напрями і завдання на 2019-2020 н.р.
Проректор з гуманітарної освіти та виховання
і міжнародного співробітництва Горай О.В.

3.Підсумки наукової діяльності інституту за 2018-2019 н.р. та основні напрями і
завдання на 2019-2020 н.р.
Проректор з наукової роботи Свиридюк В.З.
4. Про результати рейтингового оцінювання якості роботи науково-педагогічних
працівників інституту у 2018-2019 н. р.
Методист Коваленко В.О.
5. Звіт про діяльність ЦК кураторів груп. Основні напрямки роботи кураторів груп.
ГЦК кураторів груп Боримська Л.В.
6. Про результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту Крок Б
«Лабораторна діагностика», «Сестринська справа» та Крок М «Лікувальна справа»,
«Сестринська справа».
Завідувач кафедри «Лабораторна діагностика» Заблоцька О.С.
методист Прушковська О.М.,
завідувач відділення «Лікувально-акушерська справа» Кучерук І.В.,
завідувач відділення «Сестринська справа» Поплавська С.Д.
7. Про результати складання ДПА у формі ЗНО студентами II курсу у 2018-2019
н.р.
Викладачі української мови, математики, історії України
8. Про стан виконання рішень Вченої ради за 2018-2019 н.р. та планування роботи
Ради на 2019-2020 н.р.
Секретар Вченої ради Поплавська С.Д.
9. Різне.

