«ЗАТВЕРДЖУЮ»

План роботи Вченої ради

Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради
на 2021-2022 навчальний рік
Серпень, 2021 р.

1. Про затвердження навчальних планів.

Проректор з навчальної роботи Гордійчук С.В.
2.

Про затвердження протиепідемічних заходів на період карантину у

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (Соуіс1-19).

Проректор з гуманітарної освіти та виховання
і міжнародного співробітництва Горай О.В.
3. Заміщення за конкурсом вакантних посад науково-педагогічних

працівників.

Секретар Вченої ради Поплавська С.Д.

4. Різне

Вересень, 2021 р.

1. Підсумки роботи у 2020-2021 н.р. та основні завдання на 2021-

2022 н.р. щодо формування контингенту осіб, які навчаються за усіма
освітніми та освітньо-науковими рівнями, курсами, формами навчання.
Проректор з навчальної роботи Гордійчук С.В.
2. Стан розвитку наукової діяльності та основні завдання на 2022 рік.
Про напрями та результати роботи відділу міжнародних зв’язків.
Проректор з гуманітарної освіти та виховання
і міжнародного співробітництва Горай О.В.

3. Звіт про фінансовий стан інституту і можливості матеріально-

технічного і фінансового забезпечення навчально-виховного процесу на
2021-2022 н.р.
Готують: головний бухгалтер Дембровсъка Н.В.,
помічник ректора з економічної роботи Кислюк В.С.,
заступник директора з АГР Волинець С.В.

4. Різне
Жовтень, 2021 р.
1. Звіт про освітньо-виховну, наукову роботу кафедр «Сестринська

справа»

і

природничих

та

соціально-гуманітарних

дисциплін

та

перспективи розвитку. Організація профорієнтаційної роботи.
Завідувачі кафедр

2. Підсумки вступної кампанії до Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради та завдання на 2021-2022 н.р. Про
організацію профорієнтаційних заходів та план роботи приймальної комісії

на 2021-2022 н. р.
Готують: Проректор з навчальної роботи Гордійчук С.В.,
проректор з гуманітарної освіти та виховання
і міжнародного співробітництва Горай О. В.
відповідальні секретарі Приймальної комісії Левківська С.М.,
Поплавська С.Д.

3. Різне
Листопад, 2021 р.

1. Звіт про освітньо-виховну та наукову роботу кафедри «Технології

медичної діагностики та лікування. Громадське здоров’я» та перспективи

розвитку. Організація профорієнтаційної роботи.
Завідувач кафедри Заблоцька О. С.

2. Стан реалізації стратегії розвитку бібліотеки та її вплив на якість
освітньо-наукової діяльності інституту.
Завідувач бібліотекою Шарнопільська В.Ю.
3. Різне

Грудень, 2021 р.

1. Про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними

працівниками та студентами інституту.
Завідувач науково-методичної лабораторії Антонов О. В.
2. Організація роботи психологічної служби.
Психологічна служба
3. Про стан охорони праці та забезпечення належної техніки безпеки в

підрозділах інституту.

Провідний інженер з ОП Сфіменко К.І.
4. Різне
Січень, 2022 р.

1. Звіт ректора про діяльність інституту у 2021 році.

Ректор Шатило В.Й.
2. Забезпечення академічної мобільності і міжнародні наукові та

студентські проекти. Завдання структурних підрозділів щодо підвищення
ефективності наукових досліджень.
Проректор з гуманітарної освіти та виховання

і міжнародного співробітництва Горай О.В.
3. Про стан виконання рішень Вченої ради у І семестрі 2021-2022 н. р.

Секретар Вченої ради Поплавська С.Д.
4. Різне
Лютий, 2022 р.
1. Про

підсумки

атестації здобувачів

та

результати

складання

ліцензійного інтегрованого іспиту Крок М «Акушерська справа».

Завідувач відділення «Лікувально-акушерська справа» Кучерук І.В.

2. Стан фінансового забезпечення інституту.

Ухвалення річного

фінансового звіту за 2021 рік та фінансового плану на 2022 рік.

Головний бухгалтер Дембровська Н.В.

3. Різне

Березень, 2022 р.
1. Розвиток цифрової інфраструктури інституту - запорука його

успішності. Стан та перспективи.
Начальник відділу ТЗН Волошенюк О.А.
2. Післядипломна освіта в Житомирському медичному інституті,
проблеми та перспективи розвитку. Основні завдання, нові напрямки
діяльності.

Завідувач відділення післядипломної освіти молодших медичних
спеціалістів Степанчук В.В.
3. Різне.

Квітень, 2022 р.
1. Про стан підготовки до захисту магістерських робіт.

Завідувачі кафедр
2. Стан практичної підготовки в Житомирському медичному інституті:

результати, проблеми, завдання. Аналіз роботи в імітаційних залах.
Завідувач навчально-виробничої практики Можарівська А.А.
3. Різне

Травень, 2022 р.

1. Про

стан

моніторингу

та

забезпечення

якості

освіти

в

Житомирському медичному інституті Житомирської обласної ради та

підсумки визначення рейтингу науково-педагогічних працівників.
Методист інституту Коваленко В. О.
2. Про роботу органу студентського самоврядування та перспективи

розвитку.
Голова ради студентського самоврядування Польова І.В.

3. Різне

Червень, 2022 р.

1. Про результати освітньої діяльності інституту в 2021/2022 н.р. та

перспективи щодо поліпшення якості освіти.
Проректор з навчальної роботи Гордійчук С.В.

2. Про виконання бюджету інституту і кошторис надходжень та
видатків інституту.
Помічник ректора з економічної роботи Кислюк В.С.

3. Стан виконання рішень Вченої ради. Затвердження плану роботи
Вченої ради інституту на 2022-2023 н. р.

Секретар Вченої ради Полтавська С.Д.

4. Різне

ПОГОДЖЕНО:
Проректор з навчальної
роботи, доцент, к.б.н,

Світлана ГОРДІЙЧУК

Проректор з гуманітарної освіт
та виховання і міжнародного
співробітництва, доцент, к.п.н.

Ольга ГОРАЙ

Голова ППО співробітників

Любов БОРИМСЬКА

Голова ради студентського
самоврядування

Ірина ПОЛЬОВА

