МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВ
РЕАЛІЗАЦІЇ ЯКОСТІ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
( В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА))
РОЗШИРЕННЯ
МАПИ
СПІВРОБІТНИЦТВА
Підписання взаємовигідних угод між
КВНЗ та зацікавленими
організаціями, установами

ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЗАКЛАДУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

АКТУАЛЬНІСТЬ

Використання сучасних технологій
профорієнтаційної роботи, в т.ч.
оновлення інформаційного пакету з
використанням іноземних мов

Асиміляція та використання
міжнародного досвіду колег
Обмін інформацією, розробка вимог до
акредитаційних справ, навчально-методичного
забезпечення в цілому

Організація зустрічей із
закордонними колегами

Реалізація спільних міжнародних
проектів

Проведення наукових досліджень та
висвітлення результатів у відповідних
виданнях
Участь у роботі міжнародних форумів за
кордоном( виступи з доповідями, входження
редакційної
колегії
до
складу
журналів,
оргкомітетів конференцій тощо
Участь в програмах “ЕRASMUS”,
“TEMPUS/TASIS”, “ENGLISH CLUB”
(благодійна організація “Місія в Україну”)

Організація стажування викладачів
та студентів
Розробка концепції подвійного
диплому за напрямком підготовки “
Сестринська справа”, кваліфікація
“бакалавр”

Пропагування вагомих досягнень
закладу

ВМНЗ

Проведення онлайн - лекцій, вебінарів,
науково-практичних конференцій
круглих столів

Перспективи продовження
навчання за кордоном з подальшим
працевлаштуванням
Залучення на навчання іноземних
громадян
Участь у міжнародних науково-освітніх
ярмарках, виставках та інших заходах з
метою залучення іноземних рекрутінгових
компаній -посередників

Співробітництво в питаннях
гуманітарної освіти, професійної
культури

РЕАЛІЇ ТА ПОШУК ПЕРСПЕКТИВ

Міжнародне
співробітництво
та
інтеграція у галузі освіти є важливою
нормою Болонської співдружності
освітян, оскільки реально сприяє
підвищенню мобільності викладачів і
студентів, самостійності майбутніх
фахівців, рівня їх самоорганізації та
підвищує якість освіти в цілому.

Міжнародне
співробітництво
є
невід’ємною
складовою діяльності
КВНЗ «Житомирський
медичний інститут» Житомирської обласної ради.
Його головні напрями:
• асиміляція та використання міжнародного
досвіду;
• організація та реалізація спільних міжнародних
науково-дослідних проектів;
• гуманітарно-культурне співробітництво;
• підготовка фахівців для зарубіжних країн.
На
сьогоднішній
день
інститут
здійснює
співробітництво з більш ніж 10 партнерами.

КВНЗ

«Житомирський

медичний

інститут»

підтримує тісні міжнародні зв'язки, здійснює обмін
інформацією,

навчальними

програмами

та

навчальною літературою з закладами Канади,
США, Польщі, Хорватіі, Словакіі, Литви, Чехії,
Грузії.

Угоди про співпрацю Житомирського
медичного інституту з закордонними
навчальними закладами та установами
№

Дата підписання
№

1.

Головний напрямок співробітництва

Дата
КВНЗ

Угода про співпрацю
«Житомирський

інститут

медсетринcтва» з Коледжем прикладних

Головний напрямок співробітництва

гуманітарних наук і технологій, м. Мохаук

підписан
(Канада)

1.

23.02.2011

Угода про взаємне співробітництво між
КВНЗ

«Житомирський

ня

медсетринcтва»

та

інститут
Жешувським

університетом (Республіка Польща)

3.

15.04.2012
1.

Угода про наукову і культурну співпрацю
між

КВНЗ

12.12

«Житомирський

медсетринcтва»

інститут

Угода з Коледжем прикладних гуманітарних наук і технологій, м. Мохаук
і

Вищою

школою

медичною в Легніце (Республіка Польща)

4.

23.09.2012

Угода про взаємне співробітництво між

2010
КВНЗ

(Канада)

«Житомирський

медсетринcтва»

та

інститут

Вищою

Школою

Агробізнесу (Республіка Польща)
5.

Угода про

9.10.2013

наукову і культурну співпрацю між КВНЗ
«Житомирський
та

1.

інститут медсетринcтва»

Ярославським

Вищим

державним

23.02.201 Угода з Жешувським університетом (Республіка Польща)
навчальним техніко-економічним закладом
ім. Броніслава Марковича, м. Ярослав
(Республіка Польща)

6.

31.04.2014

1

Угода

та

Корпорацією

«Житомирський

3
.

між

КВНЗ

інститут медсетринcтва»
«Каріір

Імпрувмент

15.04.201 Угода з Вищою школою медичною в Легніце (Республіка Польща)
Консалтінг,

Інк.»

(Career

Improvement

Consulting, Inc.) США, штат Нью-Йорк, 20
Ноб Хілл, Путнам Валлі, Нью-Йорк, 10579,
директор: Айрін Голдфілд

7.

6.05.2014

2

Угода

між

КВНЗ

4

«Житомирський

інститут медсетринcтва»

.

та Університетом Інформатики та Мистецтв

Угода про взаємне співробітництво

(м. Лодзь, Польща).
8.

31.01.2017

Угода

між

КВНЗ

23.09.201 (Республіка Польща)
«Житомирський

інститут медсетринcтва»

та Вищою школою наук про здоров’ям,
Жирардув (Республіка Польща)

2

з Вищою Школою Агробізнесу

Угода про наукову і культурну співпрацю

9.10.2013

з Ярославським Вищим

державним навчальним техніко-економічним закладом ім. Броніслава Марковича, м.
Ярослав (Республіка Польща)
Угода про наукову і культурну співпрацю між КВНЗ

9.10.201

3
«Житомирський
інститут медсетринcтва» та Ярославським
31.04.201
Угода з Корпорацією «Каріір Імпрувмент Консалтінг, Інк.» (Career Improvement
Вищим державним навчальним техніко-економічним закладом ім.
4
Consulting, Inc.) США, штат Нью-Йорк, 20 Ноб Хілл, Путнам Валлі, Нью-Йорк,
Броніслава Марковича, м. Ярослав (Республіка Польща)
10579, директор: Айрін Голдфілд
31.04.20
Угода між КВНЗ «Житомирський інститут медсетринcтва» та
14
Корпорацією «Каріір Імпрувмент Консалтінг, Інк.» (Career
6.05.2014
Угода з Університетом Інформатики та Мистецтв (м. Лодзь, Польща).
Improvement Consulting, Inc.) США, штат Нью-Йорк, 20 Ноб Хілл,
Путнам Валлі, Нью-Йорк, 10579, директор: Айрін Голдфілд
31.01.201
Угода з Вищою школою наук про здоров’ям, Жирардув (Республіка Польща)
7
6.05.201
4
31.01.20
17

Угода між КВНЗ «Житомирський інститут медсетринcтва» та
Університетом Інформатики та Мистецтв (м. Лодзь, Польща).
Угода між КВНЗ «Житомирський інститут медсетринcтва» та
Вищою школою наук про здоров’ям, Жирардув
Польща)

(Республіка

Підписання угод про співпрацю з іноземними партнерами надали
можливість:
1. проводити спільні наукові
дослідження та друкувати наукові праці;
2. проходити стажування викладачам;
3.брати участь у міжнародних проектах;
з

4.виступати

доповідями

на

міжнародних форумах за кордоном;
5.входити
колегій

до

складу

журналів

та

редакційних
організаційних

комітетів конференцій;
6. можливість продовження навчання
для студентів та їхнє працевлаштування за
кордоном, що є
компонентом
абітурієнтів.

під

вагомим мотиваційним
час

вступу

для

Угода про наукову і культурну співпрацю з
Ярославським
Вищим
державним
навчальним техніко-економічним :
- представники навчального закладу
входять до складу оргкомітету щорічної
міжнародної
наукової
конференції
«Аспекти краси, здоров’я та хвороби».

Угода про наукову і культурну
співпрацю

Університетом

з

Інформатики

в

м.

Лодзь

(WSIiU, Лодзь, Польща):
-

можливість

наукові

статті

співробітників.

друкувати
для

Угода про співробітництво з
Жешувським університетом (Польща):
- представники інституту входять до складу
редакційної

колегії

«Медицина

та

Медичного

наукового

публічне
журналу

журналу

здоров’я»

та

Жешовського

університету і національного інституту
медицини

у

Варшаві

щоквартальне видання).

(офіційне

- Проводяться
дослідження

спільні
науковців

і

студентів

інституту

і

Жешовського

університету

з

медико-соціальних проблем.

• Підписання договору про
співпрацю з Вищою школою
наук про здоров’я (Collegium
Masoviense–
WyższaSzkołaNauk o Zdrowi)
–м. Жирардув (Республіка
Польща)

На даний час працює робоча група по
розробці концепції програми подвійного
диплому.
Wykaz efektów kształcenia na
studiach licencjackich (I stopnia ) na
kierunku
PIELĘGNIARSTWO/
Освітньо-професійна
програма
підготовки студентів освітньокваліфікаційного рівня "бакалавр"
(навчання I рівня) за напрямом
підготовки
"СЕСТРИНСЬКА
СПРАВА"

Student, który zaliczył moduł (przedmiot)
wie/umie/potrafi:

Student, który zaliczył moduł (przedmiot)
wie/umie/potrafi:

Номер
семестру,
під час
якого
відбувається
Форма занять
реалізація
в області, в
даного
якій
результату
SYMBOL
реалізований
навчання в
даний
(odniesienie do
області
EKK/ ( w
результат
даного
навчання,
kolumnie
Форма
предмету,
znajdują się
занять в наприклад:
наприклад,
oznaczenia
області, в практичні
семестр I,
polskie, które
заняття,
SYMBOL
якій
II, III, IV, V,
семінар або
Назва
предмету,
в
nie
są
реалізовани
(odniesienie
VI – будь
області якого
do EKK/ przedmiotem
(w
й даний інша форма
ласка,
яку
реалізований даний
Студент, який успішноkolumnie
analizy strony
результат занять,
зазначте
результат навчання
пройшов модуль znajdują ukraińskiej)/
się
навчання, необхідно
нижче
зазначити
/Nazwa
przedmiotu
w
(предмет):
СИМВОЛ
наприклад:
oznaczenia
номер
до
/Forma zajęć w
obrębie którego
jest
знає/вміє/може: polskie, (відношення
które
практичні
семестру
której
realizowany
dany
(у
заняття, obrębie,
предмету,
в
nie są EKK*/ Назва
/Numer
стовпчикуобласті якого
jest
efekt kształcenia
przedmiotem
семінар або
semestru w
realizowany
знаходяться
інша форма
реалізований даний
analizy strony
czasie, które
Студент, який успішно
польські
efekt
ukraińskiej)/
занять, яку dany
результат навчання
następuje
пройшов модуль
np.
зазначення,
які przedmiotu
необхідно kształcenia
/Nazwa
СИМВОЛ
realizacja
(предмет):
не
є
предметом
wykład,
(відношення
зазначити
w obrębie którego
danego
знає/вміє/може:
ćwiczenia,
аналізу
/Forma zajęć
jest realizowany
до EKK*/ (у
efektu
української dany efekt
lub
стовпчику
w obrębie, seminaria,
kształcenia w
inna
сторони) kształcenia
której jest jeszcze
знаходяться
obrębie
forma
zajęć,
польські
realizowany
danego
należy
dany efekt którą
зазначення,
przedmiotu
podać
які не є
kształcenia
np. semestr
np. wykład,
предметом
I, II, III, IV,
аналізу
ćwiczenia,
V, VI –
seminaria,
української
proszę podać
сторони)
lub jeszcze
poniżej
inna forma
numer
zajęć, którą
semestru
należy podać

Номер
семестру, під
час якого
відбувається
реалізація
даного
результату
навчання в
області
даного
предмету,
наприклад,
семестр I,
II, III, IV, V,
VI – будь
ласка,
зазначте
нижче номер
семестру
/Numer
semestru w
czasie, które
następuje
realizacja
danego
efektu
kształcenia w
obrębie
danego
przedmiotu
np. semestr
I, II, III, IV,
V, VI –
proszę podać
poniżej
numer
semestru

Кількість годин, призначена для реалізації даного результату
навчань /Liczba godzin przeznaczona na realizację danego efektu
kształcenia

Кількість годин, призначена для реалізації даного результату
навчань /Liczba godzin przeznaczona na realizację danego efektu
kształcenia

Вирішення
проблем
світового
освітнього простору забезпечується за
допомогою
великих
міжнародних
проектів і програм: Еразмус, метою
якого є забезпечення мобільності
студентів
країн
Європейської
Співдружності

У межах концепції активізації міжнародного співробітництва та
підвищення мобільності серед студентів, студентка 702 групи
спеціальності «Сестринська справа» освітнього ступеню магістр
Віра Кривицька стала учасницею однієї з найуспішніших
освітніх програм Європейського Союзу Erasmus, котра надає
можливість навчатися, проходити стажування чи викладати у
багатьох

країнах

Європи.

Подолавши

декілька

етапів

професійного відбору, студентка нашого навчального закладу
здобула перемогу у конкурсі та виборола право на безкоштовне
проходження курсу навчання в Жешувському медичному
університеті (м. Жешув, Республіка Польща).

Співробітники

інституту

Леонченко

Н.П., Гордійчук С.В., Круковська І.М.
пройшли курси підготовки інструкторіввикладачів за програмою «Фінансування
та управління в сфері охорони здоров’я
України».

Співробітники

інституту

Леонченко

Н.П., Гордійчук С.В., Круковська І.М.
пройшли курси підготовки інструкторіввикладачів за програмою «Фінансування
та управління в сфері охорони здоров’я
України».

• Проректор

з

міжнародного

співробітництва Горай О. В. пройшла
курс

навчання

в

Вебб

Інституті

Лідерства, Маркетингу та Демократії
при

Раскін

Коледж

(Великобританія)
акредитацію.

та

в

Оксфорді
отримала

Чернецька В.І. у складі делегації головних лікарів
лікарень, працівників служб крові, представників обласних,
міських, районних державних адміністрацій, викладачів та
студентів медичних вищих навчальних закладів України
відвідала Литовський національний центр крові міста,
лікарню Вільнюса, а також Міністерство охорони здоров’я
Литви (МОЗ) (травень 2017р.).

Організована
співпраця
між
студентами
інституту та Мароканським ліцеєм (м.Удджида)
з метою поглибленого вивчення студентами
іноземної мови (Березюк Ю.В. та Шигонська
Н.В.).

У КВНЗ «Житомирський медичний інститут» з
травня місяця відкрився «English club», мета
якого є вивчення англійської мови викладачами
та студентами інституту разом з волонтером
благодійної організації «Місія в Україну» Ріком
Шультцом. Заняття проходять винятково
англійською мовою, мають розважальний
характер, що допомагає краще розібратись у
тонкощах граматики та лексики. «English club» це чудова нагода вивчити або вдосконалити
англійську разом з носієм мови. (Прищепа
М.Ю.)

Для студентів КВНЗ «Житомирський
медичний інститут» проводить лекції
лікар-месіонер
із
Хорватії,
доктор
медицини, хірург Антуан Лісіц.
Проводяться онлайн-лекціі (викладач
Чернецька В.І.).

З метою реалізації права науково-педагогічних працівників
на академічну мобільність для провадження професійної
діяльності відповідно до Закону України «Про вищу освіту»,
а також на підставі договору між інститутом і Жешувським
університетом на 2015-2020 р. в рамках програми
ERASMUS+, в період з 25 лютого 2018 року по 03 березня
2018 року відбулося грантове стажування проректора з
навчальної роботи Гордійчук Світлани Вікторівни та
завідувача навчально-методичної лабораторії Шигонської
Наталі Вікторівни за напрямом «Staff Mobility for Teaching».

• Президент Асоціації медичних сестер та
акушерок Словаччини Івета Лазорова,
дипломована акушерка, 19- 20 жовтня 2017
року взяла участь у науково-практичній
конференції з міжнародною участю «Вища
освіта в медсестринстві: проблеми та
перспективи» в місті Житомир, де
підписала угоду про співпрацю між
Асоціацією медичних сестер та акушерок
Словаччини та КВНЗ «Житомирський
медичний інститут»

15-16 червня 2018 року представники КВНЗ
«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної
ради: начальник навчально-методичного відділу Ліщук І.І. та
асистент кафедри «Лабораторна діагностика» Зілінська М.С.
взяли участь в Єврорегіональному семінарі «Форум
медичних послуг», що проходив у місті Устронь
(Польща).

6 вересня 2018 року в КВНЗ
«Житомирський
медичний
інститут»
відбулася зустріч адміністрації та студентства
навчального закладу з представниками
Медичного центру НСР (м. Познань,
Польща).

