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З метою подальшого розвитку навчального закладу
13 сесія VII скликання Житомирської обласної ради
02.11.2017 року створила
навчальний заклад нового типу –
КВНЗ «Житомирський медичний інститут»
Житомирської обласної ради.
Мета

створення

медичного

інституту

–

необхідність

підготовки фахівців нових спеціальностей для системи охорони
здоров’я:
- лабораторна діагностика;
- фахівці з фізичної терапії, ерготерапії;
- фахівці з громадського здоров’я;
- післядипломна освіта лікарів.
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Основою діяльності керівника КВНЗ «Житомирський медичний
інститут» Житомирської обласної ради є контракт керівника з обласною
радою, статут КВНЗ, колективний договір, чинні нормативні, законодавчі
акти України.
Основною

метою

діяльності

КВНЗ

«Житомирський

медичний

інститут» Житомирської обласної ради є:


підготовка висококваліфікованих фахівців для системи охорони

здоров'я;


науково-пошукова робота та підготовка науково-педагогічних кадрів;



науково-видавнича діяльність;



підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів;



надання інших освітніх послуг, передбачених чинним законодавством;



створення

належних

умов

навчання

студентів

та

умов

праці

співробітників.
У 2017 році скарги від громадян і членів колективу на діяльність
адміністрації відсутні.
Перевірки контролюючих органів не виявили порушень норм чинного
законодавства та Статуту інституту.
І. Штатний розпис
Усього працюючих – 278 осіб:
 штатних науково-педагогічних працівників – 150 осіб та 58 сумісників;
 адміністративно-господарський персонал – 128 осіб.
Оплата праці співробітників інституту здійснюється за рахунок коштів
загального фонду – 40 %, а 60 % – 185 працівників утримуються за рахунок
спецкоштів.
ІІ. Фінансово-господарська робота
У 2017 році навчальний заклад проводив діяльність у межах
асигнувань, затверджених кошторисом на 2017 рік.
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У 2017 році інститут отримав:
 на загальний фонд – 27146,3 тис. грн.;
 на спеціальний фонд – 17402,5 тис. грн.;
 на благодійний фонд – 14,0 тис. грн.
Придбано, використано на будівництво та капремонт:
 основних засобів – 256,6 тис. грн.;
 інших матеріальних цінностей – 949,2 тис. грн.;
 капітальний ремонт та поточні роботи – 118,5 тис. грн.;
 замінено металопластикові вікна та вхідні двері в учбовий корпус – на
198 тис. грн.
Навчальний

заклад

дотримувався

політики

економного

та

раціонального використання коштів, а саме: скорочено витрати на
енергоносії, відрядження, послуги зв’язку. Під час опалювального сезону
було суворо дотримано режиму економії енерго- та теплоносіїв: економія
газу склала 45% від виділених лімітів, електроенергії - 16%.
Запроваджено електронні торги через Prozzoro.
Відбулися торги з визначенням переможця 59 закупівель:
 оголошена орієнтовна сума закупівель – 3 млн. 33 тис. 101 грн.;
 сума по договорах становить – 2 млн. 654 тис. 3 грн.;
 економія склала 379 тис. 98 грн.
Із

спец.

співробітникам,

коштів
вчасно

повністю

проведені

проведені

розрахунки

всі

належні

по

виплати

енергоносіях

та

розрахунки за інші надані послуги інституту.
Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.
III. Освітня та навчально-методична діяльність
Освітня стратегія, над якою працювали науко-педагогічні працівники
інституту: «Забезпечення якості надання освітніх послуг. Впровадження
системи менеджменту освіти відповідно до міжнародних стандартів
ISO серії 9001»; підготовка майбутніх висококваліфікованих медичних
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фахівців на засадах компетентнісного підходу, сприяння їх самореалізації
в соціокультурному просторі, адаптування до нових умов і напрямів
діяльності, забезпечення професійної мобільності».
В інституті освітньо-виховний процес здійснюють 208 викладачів, з
науковим ступенем - 42 співробітника, в т.ч. 6 докторів наук, 37 кандидатів
наук, 67% викладачів мають вищу категорію та першу категорію, з них 50
викладачів-методистів.
Система навчально-методичної роботи, виховної роботи розглядалась
на вченій раді, педагогічній раді, методичних радах, засіданнях кафедр,
циклових (предметних) комісій.
В освітній процес впроваджувались сучасні педагогічні технології,
система моніторингу щодо забезпечення якості освітньої діяльності,
рейтингова система контролю за якістю знань студентів, інформаційні
технології, онлайн спілкування «викладач-студент» у мережі Інтранет;
здійснювався

аналіз

взаємовідвідувань

занять

викладачами

та

адміністрацією; аналіз виконання єдиних вимог щодо ведення навчальнометодичної документації.
З метою ефективного контролю за якістю освіти запроваджено
програми: «Електронний журнал», «Кафедра», «Колоквіум», електронний
індивідуальний план викладача та електронний звіт про його роботу.
У 2017 р. в інституті продовжували функціонувати школа педагогічної
майстерності «Педагогічний пошук», школи викладача-початківця, кураторапочатківця.
ІV. Підготовка медичних кадрів
Контингент студентів становить 1612 осіб.
У 2017 році для практичної охорони здоров’я підготовлено 564
фахівця, в т.ч. за регіональним замовленням - 196 осіб. Усі випускники
працевлаштовані.
У 2017 році прийнято на навчання 447 осіб, в т.ч. 160 осіб - за
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регіональним замовленням, 257 осіб - на умовах контракту.
На «відмінно» завершили навчання 80 випускників.
Якісний показник підготовки фахівців:
Крок М «Сестринська справа» – 87% (національний показник – 86,2%);
Крок М «Акушерська справа» – 71,1% (національний показник – 88%);
Крок М «Лікувальна справа» – 91,6% (національний показник – 82%);
Крок Б «Сестринська справа» – 80,6% (національний показник – 78%);
Крок Б «Лабораторна діагностика» - 84% (національний показник –
82%).
V. Науково-дослідна та видавнича діяльність
У 2017 році випущено 16 монографій, розділів монографій, підручників,
навчальних посібників, опубліковано 276 наукових статей у фахових
виданнях України, зарубіжних виданнях, наукових збірниках.
Видано два випуска журналу «Магістр медсестринства», «Вісник
Житомирського

інституту

медсестринства»,

збірник

матеріалів

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи».
Ректор інституту Шатило В.Й. входить до складу організаційних
комітетів та міжнародних наукових рад рецензованих видань «Медичний
огляд»

Жешувського

університету

(Польща),

«Медсестринство

спеціалістичне» (Польща), «Медсестринство та акушерство» (Словаччина).
Наукові форуми всеукраїнського рівня, проведені на базі інституту:
- у відповідності до затвердженого Міністром охорони здоров'я України
і Президентом НАМН України «Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та
науково-практичних конференцій і пленумів на 2017 рік», в інституті
відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища
освіта в медсестринстві: проблеми та перспективи» (жовтень, 2017 р.).

6

VІ. Діяльність навчального закладу як базового для ВМ(Ф)НЗ
регіону
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» є базовим навчальним
закладом для ВМ(Ф)НЗ регіону. На його базі були організовані та проведені
засідання наукових, методичних семінарів, круглих столів, на яких
обговорювались важливі питання методики навчання та виховання
майбутніх

фахівців-медиків

за

участю

педагогів

медичних

і

фармацевтичного коледжів регіону.
За звітний рік проведено 3 регіональні методичні ради, на яких
розглядались питання:
- забезпечення якості освітньої діяльності при підготовці фахівців у
вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладах;
-підвищення

професійної

компетентності

викладачів

як

конкурентоспроможних фахівців;
-

впровадження досягнень педагогічної та психологічної науки,

освітніх інновацій за допомогою

інформаційно-мережевої системи

навчального закладу та інформаційної бази Google for Education.
На базах навчальних закладів було проведено 13 регіональних
методичних об'єднань, 3

науково-практичні конференції за

участю

студентів ВМ(Ф)НЗ регіону, регіональні олімпіади з анатомії, латинської
мови, очних хвороб, біології, анестезіології та реаніматології.
У березні 2017 року на базі інституту проведено регіональний конкурс
фахової майстерності зі спеціальності «Медсестринство».
VIІ. Міжнародне співробітництво
Міжнародне співробітництво та інтеграція у галузі освіти є важливим
напрямком діяльності інституту, оскільки реально сприяє підвищенню
мобільності викладачів і студентів.
У січні 2017 року відбулась робоча зустріч керівництва інституту з
представниками Вищої школи наук про здоров’я (Collegium Masoviense–
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Wyїsza Szkoіa Nauk o Zdrowi) – м. Жирардув

(Республіка Польща), що

спеціалізується на підготовці працівників медичної сфери. Особливого
значення в ході робочої дискусії набуло питання створення сприятливих
умов для подальшого навчання студентів за програмою подвійного диплома.
У

результаті

переговорів

сторонами

було

підписано

договір

про

співробітництво та визначено подальші кроки у розробці спільного плану дій
за визначеними перспективними напрямками.
Організована співпраця між студентами інституту та Мароканським
ліцеєм (м.Удджида) з метою поглибленого вивчення студентами іноземної
мови.
У червні 2017 року в інституті відбулась зустріч з представниками
клініки «Світ здоров’я» (Словаччина). У межах зустрічі
установи Юзеф

Прибула,

юрист

Владимира

головний лікар

Хойдек Бехалова

та

адміністрація навчального закладу обговорили низку актуальних питань
медичної галузі в Україні та Словаччині, окреслили подальші перспективи
обміну досвідом й ефективної співпраці.
У процесі забезпечення академічної мобільності навчальний заклад
активно бере участь в міжнародних проектах.
У межах концепції активізації міжнародного співробітництва та
підвищення мобільності серед студентів навчального закладу студентка 702
групи

спеціальності

«Медсестринство»

освітнього

ступеня

«магістр»

Кривіцька Віра стала учасницею освітньої програми Європейського Союзу
Erasmus +, виборола право на безкоштовне проходження курсу навчання в
Жешувському медичному університеті (м. Жешув, Республіка Польща).
Згідно договору про співпрацю між інститутом та Вищою школою
освіти та терапії (Польща) ректор Шатило В.Й.,

проректор з навчальної

роботи Гордійчук С.В, проректор з гуманітарної освіти, виховання

та

міжнародного співробітництва Горай О.В., завідувач навчально-методичної
лабораторії Шигонська Н.В. мали можливість пройти стажування у Вищій
школі освіти та терапії (Польща). Тематика стажувань: трирівнева система
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вищої освіти та кваліфікаційні рівні європейського освітнього простору;
практична реалізація в рамках організації освітнього процесу принципу
мобільності студентів та викладачів через використання спеціалізованих
фондів ЄС, призначених для фінансування компоненту мобільності.
У жовтні 2017 року підписано договір про співпрацю з Асоціацією
медичних сестер та акушерок Словацької Республіки.
У листопаді 2017 року на базі навчального закладу відбулася зустріч
студентів і випускників навчального закладу з представниками госпіталю
міста Ганновер (Німеччина), які презентували особливості роботи в закладах
охорони здоров’я Німеччини, ознайомили присутніх зі специфікою та
складовими роботи медичної сестри за кордоном.
У 2017 році інститут систематично проводив інформаційно-рекламну
роботу з метою поширення за межами України позитивних відомостей про
навчальний заклад; брав участь у міжнародних науково-освітніх ярмарках,
виставках та інших заходах з метою залучення іноземних рекрутингових
компаній-посередників; періодично оновлює інформаційно-рекламний пакет
навчального закладу іноземними мовами.
VІІІ. Післядипломна освіта
Відділення

післядипломної

освіти

за

звітний

період

здійснило

підвищення кваліфікації 2 тис. 123 слухачів із числа молодших медичних
спеціалістів з медичною освітою (за планом 1 тис. 952 слухачів). Освітній
процес здійснювався на 79 циклах удосконалення та спеціалізації.
Проведено навчання 47 викладачів ВМНЗ України з медсестринських
дисциплін.
Координаційною радою з питань безперервної післядипломної освіти
практикуючих медсестер спільно з відділенням післядипломної освіти
інституту та Асоціацією медсестер області за участі слухачів курсів
підвищення кваліфікації проведено наступні засідання:
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- «Актуальні питання травматизму та реабілітації на Житомирщині»
(31.01.2017р.);
- «Імунізація населення як фактор профілактики соціально значущих
хвороб. Проблеми туберкульозу» (21.03.2017р.);
- «Роль

медичної

сестри

у

ранньому

виявленні

онкологічних

захворювань. Чорнобильська катастрофа. 31 рік потому» (25.04.2017 р.);
- «Роль спеціалістів медсестринства у захисті населення від інфекційних
хвороб у сучасних умовах» (03.10.2017 р.);
- «Вища

освіта

в

медсестринстві

–

проблеми

і

перспективи»

(19.10.2017 р.);
- «Роль закладів охорони здоров'я в організації проходження практики
студентами вищих медичних навчальних закладів» (19.11.2017 р.);
- «Роль спеціалістів медсестринства у розвитку громадського здоров’я»
(05.12.2017р.).
У листопаді 2017 року науково-педагогічні працівники відділення
післядипломної освіти спільно зі слухачами курсів взяли участь в організації та
проведенні:
- тренінгового

практичного

заняття

для

слухачів

відділення

післядипломної освіти на тему «МОБІНГ як етико-деонтологічна проблема
відносин в колективах на сучасному етапі»;
- інформаційного

просвітницького

заходу з

формування

навичок

здорового способу життя серед дітей молодшого шкільного віку із
застосуванням інтегративних ігрових методик на тему «Здорова дитина –
щаслива родина»;
- круглого столу для слухачів курсів підвищення кваліфікації відділення
післядипломної освіти на тему «Науково-дослідна робота студентів – шлях
до професійної майстерності спеціалістів медсестринства»;
- відкритого практичного заняття на основі компетентісного підходу для
слухачів курсів підвищення кваліфікації на тему «Термінальні стани.
Серцево-легенева реанімація»;
10

- бінарного практичного заняття з використання скрайбинг-технології
для слухачів відділення післядипломної освіти на тему «Термометрія»;
- відкритого бінарного практичного заняття із використанням рольових
ігрових технологій для слухачів відділення післядипломної освіти «Робота
медичної сестри в урологічному відділенні».
Проведено

виховні заходи: «Козацька звитяга» (грудень, 2017р.),

«Добрий вечір, щедрий вечір» (січень, 2017р.), літературно-музичне свято
«За покликом серця» до Дня медичної сестри (травень, 2017р.).
ІХ. Бібліотечна справа
У 2017 році робота бібліотеки інституту

була спрямована на

модернізацію, збереження та використання інформаційно-бібліотечних
ресурсів,

формування

і

підвищення

рівня

інформаційної

культури

користувачів, розширення та підвищення якості матеріально-технічної бази,
оперативне інформаційне обслуговування користувачів на основі широкого
доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів.
У 2017 році книжковий фонд бібліотеки поповнено на 816 примірників
літератури з різних галузей знань на суму 92 тис. 278 грн.
Для задоволення інформаційних потреб користувачів у 2017 році
виконано 1123 замовлень на добір літератури, бібліотечно-бібліографічних
довідок. Надавались послуги у визначенні індексів УДК статей до наукових
збірників,

журналів,

наукових,

магістерських

робіт.

Усього

масиву

власних

надано 64 послуги з визначення індексів УДК.
Бібліотека

активно

працює

над

створенням

інтелектуальних ресурсів. Незмінною формою популяризації літератури
залишаються книжкові виставки, перегляди літератури, бібліографічні та
інформаційні огляди,

дні інформації, в рамках яких організовуються

перегляди нових надходжень, тематичні виставки, індивідуальні і групові
консультації тощо.
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Більшість тематичних книжкових виставок були присвячені пам’ятним
та знаменним датам, подіям: «Пам’ятати минуле заради майбутнього»,
«Любіть життя – воно прекрасне», «Живе в народі пам'ять вічна», «Постать,
що єднає Україну», «Нові часи - нові Герої», «Душа народу бринить у слові»,
«Де руки і охота, там скора робота» та ін. Підготовлені віртуальні виставки,
презентації, відеоматеріали: «Шлях книги до читача»; «Правова кваліфікація
дефектів надання медичної допомоги»; «Все, що душа довірила словам».
Одним із завдань роботи бібліотеки було впровадження нових
інформаційних технологій та створення сучасного і зручного інформаційного
простору для користувачів. У власній базі даних АБІС «ІРБІС» зареєстровано
9823 записи з описами книг, періодичних видань та статей.
Бібліотека є членом корпорації по каталогізації аналітичного розпису
медичних періодичних видань, координуючим центром якого є ННМБУ.
У 2017 року на базі навчального закладу проведено два методичних
об’єднання керівників бібліотек ВМНЗ Житомирської області.
Бібліотека вибудовує свою діяльність відповідно до новітніх умов і
вимог, що є запорукою динамічності її розвитку

та успішної діяльності

інституту.
X. Участь

в

управлінні

дорадчих

органів

–

вченої

ради,

педагогічної ради, адміністративної ради
У 2017 році розглянуто більше 50 питань:
 бюджет;
 економічна діяльність;
 навчально-виховний процес;
 організація роботи допоміжних служб;
 студентське самоврядування;
 наукова діяльність та інше.
Прийняті рішення націлювали колектив на вирішення конкретних
завдань щодо забезпечення стабільної роботи інституту та його подальшого
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розвитку.
ХІ. Основні досягнення та розвиток навчального закладу у 2017
році:
- на V міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu»
навчальний заклад нагороджено золотою медаллю за перемогу у номінації
«Розробка та впровадження інноваційних проектів, тренінгових технологій,
програм і рішень для осучаснення навчального процесу та підвищення рівня
знань молоді» (березень, 2017 рік).
Досягнення студентів інституту в науковій і освітній діяльності:
- У ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови
студентка відділення «Лікувальна справа» Подоліна Олександра здобула IІІ
місце (листопад, 2017 р.);
- На XII Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності студент
відділення «Стоматологія ортопедична» Янчевський Сергій посів І місце в
номінації «Змінне протезування» (м. Полтава, 8-9 червня 2017 р.);
- На щорічному

регіональному конкурсі професійної майстерності

студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за
спеціальністю «Медсестринство» перемогу отримала студентка інституту
Білошицька Анастасія;
-

На

XIX

Всеукраїнському

конкурсі

професійної

майстерності

«Ескулап» за спеціальністю «Медсестринство» Білошицька Анастасія посіла
III місце (м. Київ, 19 – 20 червня 2017р.);
- На ІV Міжнародному медико-фармацевтичному конгресі студентів і
молодих учених «Інновації та перспективи сучасної медицини» за наукові
дослідження в медсестринстві студентки магістратури Шуйська Яніна та
Петраченко Вероніка здобули дипломи ІІІ ступеня у секціях «Клінічне
медсестринство», «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я»,
студентки освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Медсестринство»
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Цибульська Маргарита – диплом ІІІ ступеня у секції «Гігієна та екологія»,
Тарасюк Тетяна нагороджена грамотою за оригінальне наукове дослідження
та доповідь на тему «Вплив біоритмів на самопочуття і працездатність
(успішність) студентів» у секції «Клінічне медсестринство» (м.Чернівці, 5-7
квітня 2017р.);
- На V з’їзді творчої молоді Житомирщини, що відбувся під гаслом
«Обдарована молодь – майбутнє України!» у Житомирському військовому
інституті ім. С.П. Корольова, студентка 702 групи освітнього ступеня
«магістр» Хватова Ольга відзначена дипломом за доповідь на тему
«Моделювання системи забезпечення якості освітньої діяльності у КВНЗ
«Житомирський інститут медсестринства» (12 квітня 2017 р., м. Житомир);
- На ХХІ Міжнародному медичному
вчених,

дипломами

ІІ

ступеня

за

конгресі студентів і молодих

наукові

дослідження

в

галузі

медсестринства нагороджені студенти інституту Васильчук Олена та Синяк
Юлія (24-26 квітня 2017 р., м. Тернопіль);
- На XIV Міжнародній науковій конференції студентів та молодих
вчених «Перший крок в науку – 2017», що відбулась на базі Вінницького
національного

медичного

університету

ім. М.І. Пирогова,

студентка

магістратури Хватова Ольга здобула диплом ІІІ ступеня за доповідь на тему
«Шляхи підвищення якості освіти у медичному коледжі» у секції «Соціальна
медицина, організація та економіка охорони здоров’я» (26-28 квітня 2017 р.,
м. Вінниця);
- На IV Всеукраїнській

науково-практичній конференції студентів,

магістрів, аспірантів «Актуальні напрями досліджень молодих учених в
іншомовному просторі», що відбулась в Житомирському державному
технологічному

університеті,

студенти

інституту

Весельська

Альона,

Дзігунов Іван, Дика Анастасія, Скремінська Наталія, Кузнєцов Дмитро
презентували свої дослідження в області медицини й успішно представили їх
колегам з інших вищих навчальних закладів (м.Житомир,12 квітня 2017 р,);
- Модераторами всесвітньої благодійної організації АСЕТ, що пропагує
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здоровий спосіб життя серед дітей та молоді, на базі інституту проведено
інформаційно-просвітницький відеотренінг «Твоє здоров’я – твоє майбутнє».
Студенти навчального закладу отримали нагоду оцінити свій спосіб життя та
визначити для себе ефективні шляхи подальшого розвитку як унікальної,
фізично та психологічно здорової особистості (березень, 2017 р.);
- Студентка спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та
лікування» Бобкова Вікторія здобула диплом І ступеня в регіональній
науково-практичній конференції «Хімічні аспекти екології», що відбулась
на базі Житомирського національного агроекологічного університету (24
жовтня 2017 р.).
Досягнення в мистецтві:
- на Всеукраїнському фестивалі студентської художньої творчості
«Листопад - fest» - 2017» студентки відділення «Сестринська

справа»

Гундич Дарина, Стяжкіна Марія здобули І та ІІІ місця у жанрах «Танці
народів світу»,

«Вокал», студентка

спеціальності «Медсестринство»

освітнього ступеню «бакалавр» Коломієць Роксолана стала дипломантом
фестивалю;
- у Міжнародному телевізійному фестивалі-конкурсі «Мистецтва обрії
безкраї» художній керівник інституту Анастасія Петриченко здобула
перемогу в номінації «Естрадний вокал».

Роксолана Коломієць стала

лауреатом ІІ ступеня в номінації «Естрадний вокал». Гундич Дарина
отримала перемогу в номінації «Танці народів світу».

Волонтерський рух. Патріотичне виховання
Студенти інституту є активними учасниками волонтерського руху міста
та області. Вони брали участь в обласних акціях милосердя «Не залишайся
байдужим», «Рекорд доброти», благодійній акції здачі донорської крові.
До дня міста спільно з членами організації Червоного Хреста студенти
влаштовували

для

мешканців

Житомира

невідкладної допомоги.
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майстер-класи

з

надання

За ініціативи студентської ради започатковано акцію «Золота гривня» за
напрямком «Врятуй життя».
Відбулась зустріч студентів навчального закладу з представниками
громадської організації «Аутизм – Житомир» і центру духовної підтримки
осіб з особливими потребами «Емаус».
В рамках XII Всеукраїнської благодійної акції «Від серця до серця»
відбувся відкритий студентський молодіжний інформаційний форум «Я хочу
бачити життя» на підтримку дітей з вадами зору.
Студенти інституту взяли участь в інформаційно-просвітницькому
відеотренінгу «Твоє здоров’я – твоє майбутнє» від всесвітньої благодійної
організації АСЕТ.
До дня Святого Миколая викладачами та студентами інституту
традиційно збирались продукти харчування, одяг, іграшки для дітей
Обласної дитячої клінічної лікарні.
Правління благодійного фонду «Нехай твоє серце б’ється», Обласний
медичний центр здоров’я та спортивної медицини Житомирської обласної
ради відзначили подякою інститут за ефективну злагоджену співпрацю,
надійні партнерські відносини та спільну успішну реалізацію молодіжного
інформаційно-просвітницького музичного мистецького соціального проекту
«Подаруй шанс».
До Дня Гідності та Свободи проведено круглий стіл «Феномен
життєстійкості людини та форми її прояву у діяльності учасників Революції
Гідності та Свободи» (11 листопада 2017 р.).
Завдання на 2018 рік
1. Відкрити ліцензію на підготовку магістрів зі спеціальності 224
«Технології медичної діагностики та лікування» спеціалізація «Лабораторна
діагностика» та підготовку бакалаврів зі спеціальності 227 «Фізична
терапія, ерготерапія».
2. Провести

акредитацію

спеціальності
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223

«Медсестринство»

«Сестринська справа» освітнього ступеню бакалавр.
3. Першочергово залучати до педагогічної та науково-педагогічної
діяльності викладачів, які мають наукові ступені.
4. Продовжувати роботу щодо виховання патріотизму у студентської
молоді.
5. Забезпечити участь у щорічній Всеукраїнській навчально-науковій
студентській конференції «Україна - понад усе!».
6. Продовжити впровадження у освітній процес сучасних педагогічних
та наукових інновацій відповідно до світових стандартів, - інтерактивних
технологій навчання, дистанційного навчання, комп'ютерного моніторингу
самостійної роботи студентів, електронних комплексів навчання та
контролю знань, індивідуалізованого навчання на базі адаптивних систем
дистанційного навчання та контролю знань.
7. Продовжити наукові дослідження з метою удосконалення системи
управління якістю роботи медсестринської служби закладів охорони
здоров'я та єдиної системи оцінки якості сестринського догляду за
пацієнтом.
8. Забезпечити діяльність обласної Координаційної ради з безперервної
післядипломної освіти медичних сестер за участю провідних науковопедагогічних працівників інституту та Асоціації медсестер, керівників
сестринських служб закладів охорони здоров'я області.
9. Сприяти розширенню участі студентів і викладачів у здійсненні
імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, посилити
інформаційні заходи з протидії поширення соціально небезпечних хвороб, у
т.ч. з профілактики туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, сприяти формуванню
толерантного ставлення суспільства до людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом.
10. Продовжити

опрацювання

і

розвиток

спеціальності

«Медсестринство» як наукової, запровадження аспірантури й докторантури
з медсестринства та відповідних спеціалізованих вчених рад із захисту
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наукових ступенів медичними сестрами за науковою спеціальністю
«Медсестринство».
11. Продовжувати роботу над зміцненням навчально-методичної бази,
поповнення фонду бібліотеки новими підручниками.
12. Забезпечити виконання заходів по економії енергоресурсів.
13. Клопотати перед обласною радою та обласною державною
адміністрацією про виділення додаткових приміщень для обладнання
гуртожитку.
14. Клопотати перед обласною державною адміністрацією і обласною
радою про включення до програм і виділити додатково кошти на:
- термосанацію гуртожитку;
- облаштування спортмайданчика;
- заміну вікон на тенергозберігаючі в навчальному корпусі;
- ремонт житлових кімнат в гуртожитку;
- придбання навчальної літератури.

Ректор

В.Й. Шатило
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