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Керівникам 

закладів вищої  та фахової  

передвищої медичної освіти  

 
Шановні колеги! 

 
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради планує 

у 2022 році проводити тематичне удосконалення викладачів закладів вищої 

та фахової передвищої медичної освіти з метою безперервного професійного 

розвитку. Запрошуємо педагогічних та науково-педагогічних працівників 

вашого закладу освіти залучитись до навчання. 

З метою вчасного формування груп, просимо до 14.01.2022р. направити 

клопотання про потребу закладів освіти та заповнені заявки (додаток 1) на 

кількість викладачів, відповідно до термінів проходження підвищення 

кваліфікації. 

Тематичне удосконалення буде проводитися на базі Житомирського 

медичного інституту Житомирської обласної ради в очно-дистанційній 

формі. 

 

З повагою 

ректор    (підпис існує)   Віктор ШАТИЛО 
 
вик. Степанчук В.В. (0412) 42-14-20 
ztims.courses@gmаil.com
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Додаток 1 

ПЛАН-ЗАЯВКА 
тематичного удосконалення викладачів закладів вищоїмедичної освіти 

«Інноваційні технології у вищій медичній освіті з формування професійної майстерності через компетентнісну складову. 
Теорія і методика викладання освітніх дисциплін» за 30-ти годинною програмою (1 кредит ЄКTС) 

на базі Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради на 2022 рік 
 

№ 
з/
п 

Назва циклів 
 Назви дисциплін (зразок) 

Термін навчання 
І півріччя ІІ півріччя 

07.02.22-
11.02.22 

23.05.22-
27.05.22 

24.10.22-
28.10.22 

21.11.22-
25.11.22 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Догляд за хворими Основи медсестринства 

Догляд за хворими 
Загальний догляд за хворими та медична 
маніпуляційна техніка 
Маніпуляційна техніка в клінічній медицині 

   

 

2.  Внутрішня медицина Внутрішня медицина 
Внутрішні хвороби 
Медсестринство у внутрішній медицині 
Клінічне медсестринство в терапії 
Пропедевтика внутрішньої медицини 

   

 

3.  Дисципліни 
терапевтичного 
профілю 

Сімейна медицина 
Медсестринство в сімейній медицині 
Медсестринство в геронтології, геріатрії та 
паліативній медицині 
Обстеження та оцінка стану здоров`я людини 
Внутрішня медицина, геронтологія, геріатрія 
Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина 
Фтизіатрія 

   

 

4.  Хірургія Хірургія 
Медсестринство в хірургії 
Клінічне медсестринство в хірургії 

   
 

5.  Дисципліни 
хірургічного профілю 

Медсестринство в оториноларингології 
Оториноларингологія 
Медсестринство в офтальмології 
Офтальмологія 
Медсестринство в онкології 

   

 



Онкологія 
Урологія 

6.  Педіатрія Педіатрія 
Медсестринство в педіатрії 
Клінічне медсестринство в педіатрії 
Пропедевтика педіатрії 

   

 

7.  Акушерство та 
гінекологія 

Акушерство 
Гінекологія 
Медсестринство в акушерстві і гінекології 
Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї 
Гінекологія і репродуктивне здоров’я та планування 
сім’ї 

   

 

8.  Спеціальні 
дисципліни 

Медсестринство в неврології, психіатрії та 
наркології 
Неврологія та психіатрія з наркологією 
Медсестринство в дерматології та венерології 
Дерматологія та венерологія 
Медсестринство в професійній патології 
Медсестринство в інфектології 
Епідеміологія та інфектологія 
Епідеміологія 

   

 

9.  Невідкладна медична 
допомога 

Невідкладні стани у внутрішній медицині 
Невідкладні стани в хірургії 
Невідкладні стани в акушерстві та гінекології 
Анестезіологія і реанімація 
Невідкладні стани в педіатрії 
НМД при масових подіях 
НМД при травмах в оториноларингології та 
офтальмології на до госпітальному етапі 
НМД при шкірно-венерологічних захворюваннях на 
до госпітальному етапі 

   

 

10.  Стоматологія Стоматологічні дисципліни 
Ортопедичні дисципліни 

    

11.  Фізична терапія Фізична терапія 
Ерготерапія  
Медична та соціальна реабілітація 
Лікувальний масаж 

   

 



12.  Технології медичної 
діагностики та 
лікування 

Гістологія, цитологія та ембріологія 
Гігієна з гігієнічною експертизою 
Клінічна лабораторна діагностика 

   
 

13.  Загальномедичні 
дисципліни 

Медичної біологія 
Медична хімія 
Анатомія людини 
Фізіологія 
Патоморфологія та патофізіологія 
Мікробіологія 
Фармакологія та медична рецептура 
Медичне та фармацевтичне товарознавство 
Екологія 
Ріст та розвиток людини 

   

 

14.  Медико-соціальні 
дисципліни 

Медсестринські теорії та процес 
Медсестринська етика та деонтологія 
Медична психологія 
Основи загальної та медичної психології 
Громадське здоров'я та громадське медсестринство 
Менеджмент і лідерство в медсестринстві 
Безпечний лікарняний простір 
Історія медицини і медсестринства 
Соціальна медицина 

   

 

 
 

 

Ректор    (підпис існує)     Віктор ШАТИЛО 
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