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Вересень, 2020 р.
1. Наукова робота в інституті: перспективи, проблеми, шляхи
вирішення. Академічна доброчесність. Затвердження Плану наукової
роботи інституту на 2020-2021н.р. Академічна мобільність.
Доповідач: проректор з гуманітарної освіти та виховання і
міжнародного співробітництва Горай О.В.
Співдоповідач: завідувач науково-методичної лабораторії
2. Забезпечення інституту інформаційними ресурсами для ефективного
управління освітнім процесом.
Начальник відділу ТЗН Волошенюк О.А.
3. Різне
Жовтень, 2020 р.
1. Результати роботи кафедр: природничих та соціально-гуманітарних
дисциплін та «Лабораторна діагностика» за 2019-2020 н.р., планування на
2020-2021н.р.
Завідувачі кафедр
2. Підсумки вступної кампанії 2020 року та завдання з планування,
організації та забезпечення прийому у 2021 році. Затвердження плану
роботи приймальної комісії на 2021 рік.
Відповідальний секретар Приймальної комісії Левківська С.М.
3. Різне
Листопад, 2020 р.
1. Результати роботи кафедр: «Громадське здоров’я» та «Сестринська
справа» за 2019-2020 н.р., планування на 2020-2021н.р.
Завідувач кафедр
2. Бібліотека інституту: сучасні формати наукової, освітньої та творчої
комунікації.
Завідувач бібліотекою Шарнопільська В.Ю.
3. Різне
Грудень, 2020 р.
1. Міжнародна діяльність як один із пріоритетних напрямів стратегії
розвитку інституту: сучасні виклики та перспективи розвитку. Робота з
грантами.
Проректор з гуманітарної освіти та виховання і міжнародного
співробітництва Горай О.В.

2. Про роботу СНТ інституту: досягнення, недоліки та завдання на
майбутнє.
Голова студентського наукового товариства
3. Різне
Січень, 2021 р.
1. Звіт про роботу керівника Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради за 2019 рік.
Доповідач: ректор Шатило В.Й.
2. Успішність здобувачів вищої освіти за результатами зимової
екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. та заходи щодо підвищення якості
підготовки фахівців в інституті.
Проректор з навчальної роботи Гордійчук С.В.
3. Різне
Лютий, 2021 р.
1. Про підсумки атестації здобувачів вищої освіти та результати
складання ліцензійного інтегрованого іспиту Крок М «Акушерська
справа».
Завідувач відділення «Лікувально-акушерська справа» Кучерук І.В.
2. Ефективність форм роботи студентського самоврядування інституту:
надбання, недоліки, перспективи. Про залучення студентського
самоврядування до управління розвитком інституту.
Голова ради студентського самоврядування Нурдінов Е.
3. Різне
Березень, 2021 р.
1. Стан організації та ефективність проходження практик студентами.
Аналіз роботи в імітаційних залах.
Завідувач навчально-виробничої практики Можарівська А.А.
2. Аналіз публікаційної активності співробітників інституту, у т.ч.
наукометричних базах.
Завідувач науково-методичної лабораторії.
3. Різне.
Квітень, 2021 р.
1. Стан роботи відділення післядипломної освіти, проблеми та
перспективи розвитку.

Завідувач відділення післядипломної освіти молодших медичних
спеціалістів Шарлович З.П.
2. Інформація про стан підготовки до захисту магістерських робіт.
Завідувачі кафедр
3. Різне.

Травень, 2021 р.
1. Проведення моніторингу якості науково-педагогічного персоналу
інституту шляхом рейтингування діяльності науково-педагогічних
працівників і кафедр для визначення рівня наукової та професійної
активності науково-педагогічних працівників. Результати підсумкової
атестації науково-педагогічних працівників у 2020-2021 н.р.
Проректор з навчальної роботи Гордійчук С.В.
Співдоповідач: методист інституту Коваленко В.О.
2. Звіт про роботу студентського самоврядування і план діяльності на
2021-2022 н.р.
Голова ради студентського самоврядування
3. Різне
Червень, 2021 р.
1. Результати освітньої діяльності за II семестр 2020/2021 н.р. та
завдання щодо поліпшення якості освіти в інституті.
Проректор з навчальної роботи Гордійчук С.В.
2. Обговорення стану практичної підготовки здобувачів вищої освіти.
Проблеми та перспективи роботи практичного відділу.
Завідувач навчально-виробничої практики Можарівська А.А.

