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План проведення науково-практичних конференцій  

на 2016-2017 н.р.  

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської 

обласної ради 

 

№ п/п Назва заходу 
Тема 

Дата та місце 
проведення 

Відповідальний за 
проведення 

1.  Інформаційно-просвітницький 
захід «Крок до здорового серця» до 

Всесвітнього дня серця 
вересень 2016р. Шарлович З.П. 

2.  Науково-практична конференція 
«Подаруй шанс» до всесвітнього 

дня паліативної допомоги та 
хоспісної медицини 

жовтень 2016р. Шарлович З.П. 

3.  Науково-практична конференція 
«Профілактика передчасних 

пологів та загрозливого аборту: 
сучасні підходи, направлені на 

зниження перинатальної 
захворюваності і смертності» 

жовтень 2016 Лаговська Г.І. 

4.  Науково-практична конференція 
«Невідкладні стани в гінекології» 

жовтень 2016 
Куценко Г.Ф. 
Риженко О.В.   

5.  Відкрите засідання науково-
дослідницького гуртка: «Сучасні 

досягнення в акушерстві» 
жовтень 2016 

Козирацька Л.М. 
Яворська Т.І. 

6.  Науково-практична конференція 
«Роль медичної сестри у 

збереженні психічного здоров'я 
населення» до Всесвітнього дня 

психічного здоров'я 

листопад 2016 Шарлович З.П. 

7.  Міжвузівська студентська науково 
– практична інтегрована 

конференція на тему: «Біологічна 
роль поверхневих і адсорбційних 

явищ та застосування в медицині». 

листопад 2016 
 

Шаня Н. С. 
Поташова І. М. 

8.  Сучасні матеріали та методики у 
зубопротезній техніці 

 

листопад 2016 
 

Голованов І.О. 

9.  Міжвузівська студентська 
науково-практична конференція 
«Професійні мовні компетенції 

сучасного фахівця» 
 

листопад 2016 
Шигонська Н. В., 

Сердега Н. О. 



10.  Інтегрована науково-теоретична 
конференція  

«Проінформований – значить 
захищений» до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом 

грудень 2016 Шарлович З.П. 

11.  Координаційна рада з питань 
безперервної післядипломної 

освіти практикуючих медичних 
сестер «Актуальні питання 

травматизму та реабілітації на 
Житомирщині.» 

грудень 2016 
Яворський П.В. 
Шарлович З.П. 

12.  Координаційна рада з питань 
безперервної післядипломної 

освіти практикуючих медичних 
сестер «Роль медичної сестри у 

ранньому виявленні онкологічних 
захворювань органів дихання та 
шлунково-кишкового тракту у 

населення» до Всесвітнього дня 
боротьби з онкологічними 

захворюваннями. 

лютий 2017 
Яворський П.В. 
Шарлович З.П. 

13.  Студентська науково - дослідна 
конференція «Сучасні погляди на 

роль та значення санітарно-
протиепідемічного режиму в 

роботі стоматологічних закладів 
різних форм власності» 

лютий 2017 
Косенко В.М. 

Цівко В.М. 

14.  Міжрегіональна науково -
практична конференція 
"Актуальні питання педіатрії" 

лютий 2017 Мухіна Т.С.  

15.  Науково- практична конференція 
"Імунопрофілактика керованих 
інфекцій" 

лютий 2017 Донецькова Л.М. 

16.  
 

Науково-практична конференція 
«Туберкульоз – не вирок», 

присвяченої Всесвітньому дню 
боротьби з туберкульозом 

березень 2017 Шарлович З.П. 

17.  Координаційна рада з питань 
безперервної післядипломної 

освіти практикуючих медичних 
сестер «Імунізація як стратегія 

здоров'я нації» до Всесвітнього дня 
імунітету. 

березень 2017 
Яворський П.В. 
Шарлович З.П. 

18.  Регіональна студентська науково-
практична конференція 

«Актуальні питання клінічної 
медицини» 

березень 2017 
 

Степанчук В.В. 

19.  Науково-практична конференція 
«Естетика в стоматології» 

 

березня 2016 
 

Вакулович З.О. 
Бородько С.Л. 

20.  Науково-практична конференція 
«Зроби крок до здоров'я» 

квітень 2017 Шарлович З.П. 



присвяченої Всесвітньому дню 
здоров'я 

21.  Студентська науково-теоретична  
конференція з хірургічних 

дисциплін 
 

квітень 2017 
Міщук І.М. 

Матердей О.Я. 
Кокоріна С.А. 

22.  Координаційна рада з питань 
безперервної післядипломної 

освіти практикуючих медичних 
сестер «Роль медичної сестри у 
впровадженні стратегії розвитку 

медсестринства в Україні» 

травень 2017 
Яворський П.В. 
Шарлович З.П. 

23.  Науково-практична 
регіональна студентська 

конференція 
на тему: «Менінгококова 

інфекція» 

квітень 2017 
Андрушко І.В. 
Заблоцька І.М. 

 

Проректор за наукової роботи                                                         Свиридюк В.З. 

Завідувач 
 навчально-методичної лабораторії                                                Шигонська Н.В. 


