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Основні напрями роботи педагогічного колективу КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради на 2019 – 2020 н.р. 

 В 2019-2020  н. р. пріоритетним напрямом діяльності колективу Житомирського медичного 

інституту залишається досягнення високої якості вищої освіти, що передбачає засвоєння студентами 

певної суми знань, умінь і компетенцій та виховання патріотів України, готових до військової служби 

та захисту країни, молоді, що поважає чинне законодавство та засади демократичної, правової 

держави.    

Перед колективом стоять наступні завдання: 

- забезпечення якості освітньої діяльності шляхом здійснення постійного моніторингу 

навчальної документації; систематичне проведення комплексних контрольних робіт; вдосконалення 

інформатизації освітньої діяльності; оновлення змісту освітніх програм підготовки за участю 

стейкхолдерів (студентів, роботодавців, інших зацікавлених осіб); 

-  впровадження на основі електронних інформаційних технологій сучасних систем організації 

освітнього процесу та контроль якості  освіти; 

- застосування комплексних критеріїв якості освітнього процесу, які містять в собі: контроль 

змісту навчання; контроль технологій, які застосовуються під час навчання; контроль здобутих знань; 

- впровадження інноваційних технологій, які є підґрунтям до впровадження компетентісного 

підходу до особистості; 

- подальше провадження підготовки до проведення ліцензійних інтегрованих тестів  “Крок-М”  

та  “Крок-Б” (поточне консультування студентів, контрольні зрізи знань, індивідуальна робота зі 

студентами «групи ризику», контроль на кожному занятті, підготовка з використанням 

інформаційних систем тощо; 

- оновлення навчальних та робочих програм з навчальних дисциплін на основі 

компетентнісного підходу; 

- розгорнення інформаційно-іміджевої та професійно-орієнтованої діяльності з метою 

залучення абітурієнтів; 

- забезпечення впровадження інноваційних та інтерактивних технологій для вдосконалення 

якості освітньої діяльності та педагогічної майстерності викладачів; 

- створення системи психолого-педагогічного впливу на особистість студента, яка 

виховуватиме прагнення до здорового способу життя, здатності протистояти асоціальним явищам; 

- сприяння розвитку самоврядування та його структурних підрозділів; 

- подальше зміцнення матеріально-технічної бази; 

- формування мовної культури, культури усного та писемного мовлення; поліпшення загальної 

мовної компетенції студентів; 

- вдосконалення роботи бібліотеки, створення електронних каталогів; підвищення ролі 

бібліотеки у поліпшенні освітньо-виховного процесу; 

- залучення студентської молоді до наукових досліджень; проведення виставок – презентацій 

студентських наукових робіт; 

- посилення виховної роботи; формування різнобічно розвиненої, духовно і морально зрілої 
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особистості, готової відповісти на виклики сучасного життя. 

У 2019-2020 навчальному році планується відкрити нові спеціальності:  

- 227 «Фізична реабілітація, ерготерапія» освітнього ступеня магістр; 

- 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітнього ступеня магістр; 

- акредитувати спеціальності 223 «Медсестринство», 221 «Стоматологія», підготовка яких 

проводиться у коледжі; 

- привести у відповідність ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері фахової 

передвищої освіти для коледжу; 

- провести внутрішній аудит системи менеджменту якості ЗВО. 
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Розділ 1 
Система організаційно- управлінської роботи 

 
№ 
зп 

Заходи Термін 
проведення 

Відповідальний  Примітка 

1.1. Засідання педагогічної ради 
1.1.1. Підсумки діяльності  колективу КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» і 
завдання на 2019-2020 н.р. 
1.Підсумки навчальної роботи колективу 
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 
за 2018-2019 н.р. та основні завдання на 
2019-2020 н.р. 
2.Перспективні напрямки видавничої 
діяльності науково-педагогічних та 
педагогічних співробітників інституту та 
основні завдання на 2019-2020 н.р. 
3.Пріоритетні напрями виховної та 
міжнародної діяльності інституту за 2018-
2019 н.р. та основні завдання на 2019-2020 
н.р. 
4.Звіт про практичне навчання за 2018-2019 
н.р. та основні завдання на 2019-2020 н.р. 
5. Різне. 

вересень  
 

 
 

Гордійчук С.В. 
 

 
Свиридюк В.З. 

 
 

Горай О.В. 
 
 
 
 

Яворський П.В. 

 

1.1.2. 1. Про роботу СНТ інституту: досягнення, 
недоліки та завдання на майбутнє. 
2. Про підготовку до складання 
ліцензійного іспиту Крок М «Акушерська 
справа» 
3. Аналіз участі науково-педагогічних та 
педагогічних працівників кафедр та 
циклових комісій в роботі НПК з 
міжнародною участю «Вища освіта в 
медсестринстві: проблеми і перспективи». 
4. Про особливості психологічної адаптації 
студентів нового набору. 
5. Різне. 

листопад Стрельцова Ю. 
 
 

Кучерук І.В. 
 
 

Свиридюк В.З. 
 
 

Боримська Л.В., 
Полчанова Г.С. 

 

1.1.3. 1. Звіт про освітню та наукову діяльність 
кафедри природничих та соціально-
гуманітарних дисциплін та перспективні 
напрямки діяльності. 
2. Звіт про освітню та наукову роботу ЦПК 
акушерства та гінекології 
3. Звіт про освітню та наукову роботу ЦПК 
стоматологічних дисциплін 
4. Імплементація Закону України «Про 
фахову передвищу освіту» в сучасний 
освітній простір. 
5. Звіт про результати відзначення 145 
річниці КВНЗ «Житомирський медичний 
інститут» ЖОР. 
6. Про результати ліцензійного іспиту Крок 
М «Акушерська справа». 
7. Різне. 

лютий Круковська І.М. 
 
 
 
 

Лаговська Г.І. 
 

Скиба І.М. 
 
 

Гордійчук С.В. 
 
 

Піскарьова А.І. 
 
 

Кучерук І.В. 

 

1.1.4. 1. Звіт про роботу  ЦПК суспільно-
гуманітарних дисциплін. 
2. Звіт про роботу ЦПК природничо-

березень Федорець Г.В. 
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математичних дисциплін. 
3. Про стан охорони праці та техніку 
безпеки в навчальному закладі. 
4. Про підготовку до складання ДПА  з 
української мови, математики, історії 
України та біології у формі ЗНО 
студентами ІІ курсу коледжу. 
5. Про результати участі колективу 
інституту в Міжнародній виставці «Сучасні 
заклади освіти – 2020». 
6. Різне. 

Левківська С.М. 
Єфіменко К.І. 

 
Кірячок М.В. 

Махновська І.Р. 
Коваленко В.О. 

Шевчук І.В. 
 

Коваленко В.О. 

1.4.5. 1. Про стан навчально-методичного 
забезпечення та рівнень викладання 
терапевтичних дисциплін (ЦК 
«Сестринська справа») 
2. Про реалізацію україно-швейцарського 
проекту «Розвиток медичної освіти» в 
2019-2020 н.р. 
3. Стан навчально-методичної роботи 
відділення післядипломної освіти 
Звіт про освітню і наукову роботу ЦПК 
Сестринська справа 
4. Звіт про освітню і наукову роботу ЦПК 
терапевтичних дисциплін 
5. Різне. 

травень Коваленко В.О. 
Ліщук І.І. 

 
Гордійчук С.В. 
Шарлович З.П. 

 
Ковальчук Т.Ю. 

 
 

Степанчук В.В. 

 

1.2. Засідання науково-методичної (методичної ) ради 
1.2.1. 1.Обговорення і затвердження: 

− Плану роботи методичного 
кабінету на 2019-2020 н.р.; 

− Плану роботи Школи молодого 
викладача; 

− Робочих навчальних програм; 
− Графіка підвищення кваліфікації 

викладачів на 2019-2020 н.р. 

2. Про організацію та проведення 
моніторингу успішності студентів у 2019-
2020 році. 

3. Про результати літньої екзаменаційно-
залікової сесії, державних іспитів 

4. Про атестацію навчальних кабінетів та 
лабораторій 

5. Різне. 

серпень Коваленко В.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ліщук І.І. 
 

 
Завідувачі відділень,  

Кафедр 
 

Яворський П.В. 

 

1.2.2. 1. Звіт про освітню та наукову діяльність 
кафедри «Сестринська справа» та 
перспективи  на 2019-2020 н.р. 
 
2. Про організацію атестації педагогічних 
працівників у 2019-2020 н.р. 
 
3.Звіт про освітню та наукову діяльність 
кафедри «Лабораторна діагностика» та 
перспективи на 2019-2020 н.р. 
 
4. Різне 

жовтень Заболотнов В.О. 
 
 
 

Коваленко В.О. 
 
 
 

Заблоцька О.С. 

 

1.2.3. 1. Сучасні інноваційні методи й технології 
навчання в просторі освітньої діяльності 
медичних ЗВО 
2.Інформаційно-бібліографічне 
забезпечення навчальної та 

грудень ЦК природничо-
математичних дисциплін 

 
 

Шарнопільська В.Ю. 
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 наукової діяльності інституту. 
3. Звіт про роботу освітнього центру 
«Академія медицини майбутнього» 
 4. Різне. 

 
Мельник А.О. 

1.2.4. 1. Педагогічні читання  «Впровадження 
інформаційно-комунікативних технологій 
навчання  в освітній процес» (теми 
виступів викладачів, які атестуються, 
додатково узгоджуються) 
2. Про результати зимової екзаменаційно-
залікової сесії, державних іспитів 
Звіт голови ППО співробітників за 2019 рік 
3. Про стан навчально-методичного 
забезпечення та рівень викладання 
терапевтичних дисциплін ЦК 
«Загальномедичних дисциплін». 
4. Різне. 

січень Коваленко В.О. 
 
 
 
 

Завідувачі відділень, 
кафедр 

Боримська Л.В. 
 
 

          Коваленко В.О. 

Ліщук І.І. 

 

1.2.5. 1. Звіт про атестацію науково-педагогічних 
і педагогічних працівників  навчального 
закладу 2020 року. 
2. Звіт про роботу кафедри фізичного 
виховання 
3. Звіт про освітню та наукову роботу ЦПК 
педіатрії. 
4. Звіт про роботу ЦПК хірургічних 
дисциплін. 
5. Різне. 

квітень Коваленко В.О. 
 
 

Момот О.П. 
 

Мухіна Т.С. 
\Міщук І.М. 

 

1.2.6. 1. Педагогічний консиліум. Результати 
проведення конкурсу «Краща методична 
розробка 2020 року».  
2. Аналіз студентських науково-
практичних конференцій, проведених 
цикловими комісіями і кафедрами 
інституту . 
3. Про результати складання ліцензійного 
інтегрованого іспиту Крок Б «Лабораторна 
діагностика», «Сестринська справа» та 
Крок М «Лікувальна справа», 
«Сестринська справа». 
4. Про результати складання ДПА у формі 
ЗНО студентами ІІ курсу у 2018-2019 н.р. 
5. Різне 

червень Ліщук І.І. 
Коваленко В.О. 

 
Мельник А.О. 
Заблоцька О.С. 

 
Поплавська С.Д. 

Прушковська О.М. 
Кучерук І.В. 

 
Кірячок М.В. 

Коваленко В.О. 
Пірожкова І.О. 
Махновська І.Р. 

 

1.3. Збори трудового колективу 
1.3.1. Звіт голови профспілки інституту за 2019-

2020 н.р. 
січень Боримська Л.В.  
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Розділ 2 

Система навчально-методичної роботи 
 

2.1. Загальні методичні заходи інституту 
2.1.1. Адміністративна нарада. кожний 

понеділок 
тижня  

Гордійчук С.В.  

2.1.2. Засідання голів циклових комісій. кожний 
понеділок 

тижня 

Ліщук І.І. 
Коваленко В.О. 

 

 

2.1.3. Засідання школи молодого викладача. перший 
четвер 

поточного 
місяця 

Коваленко В.О.  

2.1.4. Спільне засідання вченої та педагогічної ради. остання 
середа 

поточного 
місяця 

Поплавська С.Д. 
Кірячок М.В. 

 

2.1.5. Школа особистісного зростання для 
викладачів. 

останній 
понеділок 
поточного 

місяця 

Боримська Л.В. 
Полчанова Г.С. 

 

2.2. Постійно діючий семінар «Школа молодого викладача». Наставництво. 
ІІ рік навчання 

Мета: Відвідування відкритих занять, засідань методичних  об’єднань, виховних заходів, знайомство з інноваційними 
технологіями навчання та вміння їх аналізувати під  керівництвом своїх наставників. 

2.2.1. Методичні особливості визначення змісту 
самостійної роботи студентів. Проведення 
консультацій. Робота над створенням 
навчально-методичного пакету для 
забезпечення СРС. 

Вересень     Методист,   
Малашевська В.Я., 

Мельник Л.А. 

 

2.2.2. Сучасні методики навчання. Науково-
теоретична конференція як форма 
впровадження інноваційних технологій. 
Проблемна лекція, як метод формування 
професійної компетенції студентів. 

Жовтень  Методист, 
Лучак Л.Д. 

 

2.2.3. Використання інноваційних технологій 
навчання – запорука якісної підготовки 
молодших спеціалістів. 
Бінарні практичні заняття: переваги та 
методика проведення. 
Методика застосування активних методів та 
ігрових елементів на заняттях. 
"Формування професійних компетентностей 
студентів через упровадження інтерактивних 
технологій навчання та виховання". 

Листопад  Методист, 
Полчанова Г.С.,  
Боримська Л.В., 
Чернецька В.І., 

Варич А.М. 

 

2.2.4. Педагогічний практикум: відвідування та 
аналіз занять наставників та викладачів-
початківців за окремим графіком. 

Грудень  
 

Методист, наставники  

2.2.5. Впровадження сучасних засобів діагностики 
якості навчання.  Деякі аспекти методики 
складання тестових завдань. Комп’ютерне 
тестування як форма об’єктивної оцінки знань. 
Методичне забезпечення поточного контролю 
знань студентів. 
Впровадження он-лайн  тестів в організацію 
освітнього процесу. 
Тестування в системі «Колоквіум». 

Лютий 
 

Методист, 
Волошенюк О.А., 

Хробуст О.В. 

 

2.2.6. Педагогічні умови професійної особистісно 
орієнтованої підготовки спеціалістів у 
навчальному закладі. Науково-дослідницька 
робота студентів в інституті; методика 
організації та проведення науково-пошукової 
та науково-дослідницької роботи студентів. 

Березень  Методист, 
Мельник А.О.,  

Міщук І.М., 
Тітова О.Т. 
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2.2.7. Вимоги до написання методичних розробок. 
Методика застосування навчальних 
відеофільмів на різних етапах навчальної 
діяльності. 

Квітень 
 

Методист, 
Сердега Н.О., 

Ожго Н.С. 

 

2.2.8. Підсумкове заняття – засідання круглого 
столу: «Впровадження активних форм і 
методів навчання в навчально-виховний 
процес інституту». 
Вимоги до підготовки звітної документації. 

Травень  
 

Методист, наставники  

ІІІ рік навчання 
Мета: викладачі-початківці беруть безпосередню участь у  проведенні різноманітних позааудиторних заходів, 
знайомляться з досвідом впровадження нових освітніх  технологій у навчально-виховний процес та   
напрацьовують власний навчально-методичний   матеріал. 

2.2.9. Використання новітніх  педагогічних 
технологій у навчальному процесі. 
Електронний посібник як засіб інформаційно-
комунікативних технологій. 

Вересень  Методист, 
Вовк В.Т. 

 

2.2.10. Педагогічний практикум: місячник 
відвідування занять наставників, засідань 
педагогічного лекторію. Аналіз відвіданих 
занять. Підготовка до відкритого заняття. 

Жовтень  Методисти, наставники  

2.2.11. Роль і значення позааудиторної роботи у 
формуванні майбутнього спеціаліста. Система 
організації науково-дослідної роботи з 
обдарованою молоддю. 

Листопад  Методист, 
Бех А.Г. 

 

2.2.12. Формування і розвиток педагогічної 
майстерності молодого викладача: самоосвіта. 

Грудень  
 

Методисти, наставники  

2.2.13. Педагогічний практикум: участь в організації 
загальноінститутських навчально-виховних 
заходів. 

Лютий 
  

 
Методисти, наставники 

 

2.2.14. Тиждень молодого викладача. Проведення 
відкритих навчальних і виховних заходів. 

Березень  Методисти, наставники 
Боримська Л.В. 

 

2.2.15. Звіт про участь у навчально-виховній роботі. Квітень 
 

Методисти, наставники  

2.3. Постійно діючий семінар «Школа педагогічної майстерності» 
У 2019-2020 навчальну році продовжено реалізацію власного проекту психологічної служби «Творча майстерня 
викладача». Метою даного напряму є актуалізація самовдосконалення викладача на основі комплексного пізнання 
власних можливостей, засобів особистісної та професійної самореалізації у педагогічний діяльності, поєднання 
професійних (медичних) знань, умінь, практичних навичок викладачів з потенціалом можливостей психолого-
пекдагогічної науки.  

Тематика тренінгових занять: 
2.3.1. Профілактика стресових ситуацій у 

професійній діяльності «Арт-практика». 
останній 

понеділок 
поточного 

місяця 

Боримська Л.В. 
Полчанова Г.С. 

 

2.3.2. Хто ти: маніпулятор чи актуалізатор? Останній 
понеділок 
поточного 

місяця 

Боримська Л.В. 
Полчанова Г.С. 

 

2.3.3. Метод психологічного айкідо у формування 
асертивної поведінки (Конфлікти). 

останній 
понеділок 
поточного 

місяця 

Боримська Л.В. 
Полчанова Г.С. 

 

2.3.4. Подолання психологічних бар’єрів 
технологіями публічного виступу. 

останній 
понеділок 
поточного 

місяця 

Боримська Л.В. 
Полчанова Г.С. 

 

2.3.5. Образи та страхи. Допоможи собі сам (Метод 
Сідони). 

останній 
понеділок 
поточного 

місяця 

Боримська Л.В. 
Полчанова Г.С. 

 

2.4.Заходи за планами кафедр та циклових комісій: 
2.4.1. Відкриті навчальні заняття 

2.4.1.1. Пироговські студентські читання «Сучасні 
підходи та інноваційні технології в роботі 
медичних сестер хірургічного стаціонару» 

жовтень-
листопад 

Жовнерчук В.Р. 
Кучерук В.А. 

Дячук Т.В. 
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2.4.1.2. Захід «Профілактика зниження зору серед 
студентів та співробітників ЖМІ». 

жовтень Кокоріна С.А. 
Гуменна Л.В. 

 

2.4.1.3. Брейн-ринг для студентів 4 курсу відділення 
«Лікувальна справа». 

лютий Міщук І.М. 
Варич А.М. 

 

2.4.1.4. Відкрите бінарне практичне заняття. жовтень Міщук І.М. 
Варич А.М. 

 

2.4.1.5. Проведення відкритого заняття з англійської 
мови «У лікарні». 

лютий  Васільєва Ю.В.  

2.4.1.6. Провести відкрите практичне заняття  з  
акушерства на тему: «Тазове передлежання 
плода». 

жовтень Куценко Г.Ф.  

2.4.1.7. Відкритий урок на тему: «Постановка 
периферичного катетера». 

лютий Мельник Л.А.  

2.4.1.8. Відкрите лекційне заняття з «Медсестринства в 
сімейній медицині» на тему «Гіпо- та 
гіперглікемічний синдром в практиці сімейної 
медицини». 

березень Степанчук В.В.  

2.4.1.9. Відкрите бінарне практичне заняття з 
«Внутрішньої медицини» та «Невідкладних 
станів у внутрішній медицині» на тему 
«Цукровий діабет та його ускладнення. Коми 
при цукровому діабеті». 

березнь Павлова Т.М.  
Сіхевич В.А. 

 

2.4.1.10. Відкрите практичне заняття з основ екології та 
профілактичної медицини на тему: «Гігієна 
води та водопостачання населених місць». 

лютий Тітова О.Т.  

2.4.1.11. Відкрите практичне заняття з ТВБП  на тему: 
«Моделювання каркасу бюгельного протезу». 

лютий Вакулович З.О.  

2.4.1.12. Відкрите практичне заняття з ТВНЗП на тему: 
«Моделювання проміжної частини 
мостоподібного протезу». 

листопад Голованов І.О.  

2.4.1.13. Відкрите практичне заняття з ТВНЗП на тему: 
«Лабораторні етапи використання 
металокерамічного протезу». 

квітень Данилюк О.Ю.  

2.4.1.14. Відкрите заняття на тему «Статевий розвиток у 
підлітковий період. 

листопад Пірожкова І.О.  

2.4.1.15. Проведення відкритого практичного заняття на 
тему: «Уроки гігієни в дитячому садку» 
НВК № 43. 

листопад Петрук М.М.  

2.4.1.16. Проведення відкритого практичного заняття на 
тему: «Догляд за порожниною рота у дітей 
середнього шкільного віку» для учнів 5 класу 
ЗОШ № 6 м. Житомир 

листопад Самунь Н.М.  

2.4.1.17. Проведення відкритого практичного заняття на 
тему: «Профілактика стоматологічних 
захворювань» , 3 курс, відділення «Лікувальна 
справа». 

листопад Веклюк Т.А.  

2.4.1.18. Проведення відкритого практичного заняття на 
тему: «Профілактика стоматологічних 
захворювань на основі інтерактивних 
технологій» ЗОШ № 33. 

листопад Скиба І.М. 
Косенко В.М. 

 

2.4.1.19. Проведення відкритого практичного заняття на 
тему: «Догляд за порожниною рота у дітей 
молодшого шкільного віку»  ЗОШ № 20 м. 
Житомир. 

листопад Першко Т.В.  

2.4.1.20. Проведення відкритого практичного заняття на 
тему: «Гігієна порожнини рота у дітей 
середнього шкільного віку», ЗОШ №12 

квітень Петрук М.М.  

2.4.1.21. Проведення відкритого практичного заняття на 
тему: «Вигодовування дітей 1 року життя». 

листопад Малашевська В.Я.  

2.4.2. Відкриті виховні та позааудиторні заходи 
2.4.2.1. Проведення відкритого заходу з популяризації 

іноземних мов до Дня Святого Валентина. 
лютий  Сердега Н.О. 

Костинська Н.А. 
 

2.4.2.2. Організація та проведення 
загальноінститутського флешмобу 
«#ялюблюукраїнське». 

листопад Кирпонос О.О., 
Кірячок М. В., 
Мельник А. О., 

Чорнописька О. І. 
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2.4.2.3. Організація та проведення навчально-
виховного заходу «Диктант національної 
єдності»  для студентів та викладачів ЖМІ з 
нагоди Дня української мови та писемності. 

листопад Кирпонос О.О., 
Кірячок М. В., 
Мельник А. О., 

 

2.4.2.4. Організація та проведення інтелектуальної гри  
«Українська культура: вчора, сьогодні, завтра». 

грудень  Медьник А.О.  

2.4.2.5. Організація та проведення інтелектуальної гри 
«Любов до слова», присвяченої  Дню рідної 
мови. 

лютий Кирпонос О.О., 
Кірячок М. В., 
Мельник А. О., 

 

2.4.2.6. Організація та проведення флешмобу до Дня 
вишиванки. 

травень Кирпонос О.О., 
Кірячок М. В., 
Мельник А. О. 

 

2.4.2.7. Організація та проведення  
QR-марафону до Дня історика «Стежками 
забутої історії Житомирщини». 

березень Чорнописька О. І.  

2.4.2.8. Презентація «Новації  українського правопису 
– 2019». 

листопад Кирпонос О.О., 
Кірячок М. В., 
Мельник А. О. 

 

2.4.2.9. Провдення відкритого виховного поза 
аудиторного заходу До Дня Святого Миколая. 

грудень Титарчук Л.П.  

2.4.2.10. Виховний захід на тему: «Шкідливі звички – 
шлях у безодню». 

грудень Пірожкова І.О.  

2.4.2.11. Виховна година на тему: « Все починається з 
мами». 

травень Шевчук І.В.  

2.4.2.12. Відкрита виховна година "Безпечний інтернет" 
до Всесвітнього Дня безпечного інтернету. 

лютий Волошенюк О.А. 
Журавська Л.Л. 

 

2.4.2.13. Позааудиторний фізико-математичний захід 
«Фізико-математичний бій». 

березень Левківська С.М.. 
Коваленко В.О. 
Хробуст О.В. 

Невмержицька А.Л. 

 

2.4.2.14. Позааудотирна санітарно – освітня і 
профорієнтаційна робота: «Гігієна порожнини 
рота. Правила чищення зубів» ЗОШ «АВНЕР». 

грудень Веклюк Т.А.  

2.4.2.15. Провести традиційний «День здоров'я» травень Рада колективу 
фізкультури 

 

2.4.3. Майстер - класи 
2.4.3.1. Майстер-клас «Мовна гігієна  як складова 

іміджу успішної особистості». 
листопад Кирпонос О.О., 

Кірячок М. В., 
Мельник А. О., 

 

2.4.4. Відкриті предметні гуртки 
2.4.4.1. Відкрите засідання науково-дослідницького  

гуртка на тему:«Проблемні питання 
акушерства, гінекології, репродуктології в 
сучасних умовах». 

жовтень Козирацька Л.М. 
Яворська Т.І. 

 

2.4.4.2. Відкрите засідання студентського гуртка на 
тему: «Зубні протези на імплантах». 

квітень Пєшкова О.М.  

2.4.4.3. Відкрите засідання педіатричного гуртка на 
тему: «Інтегроване введення хвороб дитячого 
віку». 

квітень Кравчук С.М.  

2.4.5. Олімпіади 
2.4.5.1. Регіональна олімпіада з офтальмології. грудень Кокоріна С.А. 

Гуменна Л.В. 
 

2.4.5.2. Регіональна олімпіада з анестезіології та 
реаніматології серед студентів спеціальності 
«Лікувальна справа». 

березень Варич А.М. 
Слінчак Н.В. 

 

2.4.5.3. Олімпіада з англійської мови. згідно 
графіка 

Голова ЦК та 
викладачі іноземних 

мов  

 

2.4.5.4. Олімпіада з німецької мови. згідно 
графіка 

Голова ЦК та 
викладачі іноземних 

мов 

 

2.4.5.5. Олімпіада з латинської мови. згідно 
графіка 

Голова ЦК та 
викладачі іноземних 

мов 

 

2.4.5.6. Регіональна олімпіада з  латинської мови. згідно 
графіка 

Косова І.А., 
Рябокляч О.Ю. 
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2.4.5.7. Інститутська олімпіада з внутрішньої 
медицини серед студентів IV курсу відділення 
«Лікувальна справа». 

березень Степанчук В.В., 
Козакевич О.А., 
Павлова Т.М., 
 Сіхневич В.А. 

 

2.4.5.8. Інститутські олімпіади з дисциплін: 
- ТВЗП; 
- ТВНЗП; 
- ТВБП. 

 
листопад 

 
грудень 

Данилюк О.Ю., 
Пєшкова О.М. 

 
Мамрай І.Д. 

 

2.4.5.9. Організація і проведення олімпіад з предметів 
ЦК загальномедичних дисицплін. 

згідно 
графіку 

викладчі та голова ЦК 
загалньомедичних 

дисциплін 

 

2.4.5.10. Організувати і провести олімпіаду з біології 
серед студентів другого курсу КВНЗ 
Житомирського медичного інституту ЖОР 

жовтень Пірожкова І.О. 
Шевчук І.В. 

 

2.4.5.11. Організувати і провести олімпіаду з біології 
серед студентів медичних закладів регіону. 

листопад Пірожкова І.О. 
Шевчук І.В. 

 

2.4.5.12. Підготовка студентів до участі в олімпіаді з 
математики. Збірник завдань математичних 
інститутських олімпіад. 

згідно 
графіку 

Хробуст О.В.  

2.4.6. Конкурси 
2.4.6.1. Конкурс фахової майстерності «Ескулап» 

серед студентів спеціальностей «Сестринська 
справа» та «Сестринська справа-бакалавр». 

грудень Міщук І.М. 
Ковальчук Т.Ю. 

Мухіна Т.С. 
Степанчук В.В. 

 

2.4.6.2. Організація і проведення конкурсу «Краща 
акушерка - 2019». 

жовтень Голова ЦК 
Лаговська Г.І. 

 

2.4.6.3. Конкурс «Найкращий знавець з основ 
медсестринства» серед студентів ІІ курсу на 
відділенні: «Сестринська справа». 

травень Ковальчук Т.Ю  

2.4.6.4. Проведення внутрішньоінститутських та 
участь в обласних етапах: 
- конкурсу ім. П. Яцика; 
- олімпіади з української мови; 
- мовно-літературного конкурсу імені    
Т. Г. Шевченка 

протягом 
року 

Голова циклової 
комісії  Федорець Г. В.,            

викладачі: 
 Ковалевська Т. К.,                          

Кірячок М. В.,                     
Мельник А. О.,             
Кирпонос О. О. 

 

2.4.6.5. Організувати та провести внутрішню 
спартакіаду інституту з таких видів: 

• волейбол 
• баскетбол 
• настільний теніс 
• легкоатлетичний крос 
• ритмічна гімнастика 
• міні-футбол 
• армрестлінг 

згідно 
графіку 

 
Момот О.П. 

 Ігнат’єв В.В.  
Шищук Л.М.  
Ченцова В.А. 

Шоханова К.А.  
Петрук Ю.М. 
Шоханов О.С. 

 

2.4.6.6. Провести конкурс до дня збройних сил 
України «Ігри для справжніх чоловіків». 

грудень Рада колективу 
фізкультури 

 

2.4.6.7. Провести традиційні змагання з ритмічної 
гімнастики "Весняні грації". 

березень Викладачі 
фізвиховання 

 

2.4.7. Підготовка методичного забезпечення 
2.4.7.1. Оновити навчально-методичні комплекси з 

дисципліни: «Догляд за хворими та медична 
маніпуляцій на техніка» відповідно до 
навчальної програми. 

вересень - 
січень 

викладачі ЦК 
сестринської справи 

 

2.4.7.2. Оновити навчально-методичні комплекси з 
дисципліни: «Догляд за хворими та медична 
маніпуляцій на техніка» відповідно до 
навчальної програми. 

вересень - 
січень 

викладачі ЦК 
сестринської справи 

 

2.4.7.3. Розробити та удосконалити завдання до 
підсумкового модульного контролю з 
предмету «Медична та соціальна реабілітація». 

вересень - 
січень 

Самунь Н.М. 
Купріяненко А.В. 

 

2.4.7.4. Розробити або оновити комплекти завдань для 
поточного тестового контролю, ПМК, 
ректорських контрольних робіт, завдання для 

вересень - 
січень 

Викладачі ЦК 
сестринської справи   
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підсумкового контролю відповідно до 
навчальних програм. 

2.4.7.5. Оновлення відеотеки з дисциплін. 
Удосконалення комплексу методичного 
забезпечення з дисциплін суспільно-
гуманітарного циклу. Створення 
комп’ютерних презентацій з дисциплін 
«Українська мова», «Історія України» для 
підготовки до ЗНО. Створення тестових 
завдань для поточного та підсумкового 
контролю з дисциплін. 

протягом 
року 

Голова циклової 
комісії  Федорець Г. В., 

Кірячок М. В., 
Мельник А. О.,            
Кирпонос О. О., 
Д’яченко І. М.,               

Чорнописька О. І.,   
Махновська І. Р.   

 

2.4.7.6. Оновити інструктивно-методичний матеріал з 
предмету «Біологія і екологія». 

жовтень Пірожкова І.О.  

2.4.7.7. КМЗ з предмету «Основи медичної 
інформатики» для студентів спеціальності 223 
«Медсестринство», спеціалізації «Лікувальна 
справа», освітнього рівня молодший 
спеціаліст; 
КМЗ з предмету «Основи медичної 
інформатики» для студентів спеціальності 223 
«Медсестринство», спеціалізації «Сестринська 
справа», освітнього рівня молодший 
спеціаліст. 

серпень Плоткіна Л.П.  

2.4.7.8. Оновлення КМЗ з предмету хімія. грудень Існюк Т.В.  
2.4.7.9. Оновлення інструктивно-методичного 

матеріалу з предмету «Фізика та астрономія»; 
Оновлення варіантів контрольних робіт з 
предмету «Фізика та астрономія». 

протягом 
року 

Левківська С.М.  

2.4.7.10. Оновлення КМЗ з предмету ПМД; 
Оновлення варіантів контрольних робіт з 
предмету ПМД. 

протягом 
року 

Дядюк В.В.  

2.4.7.11. Удосконалення КМЗ з дисципліни 
«Технології». 

протягом 
року 

Іваненко І.В.  

2.4.7.12. Збірник практичних робіт до комплексу 
методичного забезпечення. 

листопад Волошенюк О.А. 
Журавська Л.Л. 

 

2.4.7.13. Розробка навчально – методичного комплексу 
з предмету: «Хірургія зубів та щелепно – 
лицьова травматологія»для студентів 3 курсу, 
відділення «Стоматологія». 

вересень 
жовтень 

Косенко В.М. 
Скиба І.М. 

 

2.4.7.14. Оновлення та розробка навчально-методичних 
комплексів для кафедри «Лабораторна 
діагностика». 

серпень Заблоцька О.С. 
Ніколаєва І.М. 
 Шевчук Л.М. 

Корнійчук Н.М. 
Нікітченко В.М. 
Кудельська І.Ю. 

Павлік В.А. 
Терещук Т.І. 
Куценко Н.Л.  
Киричук І.М. 
Кочина А.В.  

Бех А.Г. 
Лучак Л.Д. 

 

2.4.8. Збірники 
2.4.8.1. Збірник ситуаційних задач з дисципліни 

«Медсестринство в хірургії» для студентів ІІІ 
курсу спеціальності «Сестринська справа». 

вересень Дячук Т.В.  

2.4.8.2. Збірник тестових завдань з дисципліни 
«Медсестринство в хірургії» для студентів 3 
курсу спеціальності «Медсестринство» 
спеціалізації «Сестринська справа». 

вересень Жовнерчук В.Р. 
Кучерук В.А. 

 

2.4.8.3. Збірник тестів з предмету «Медсестринство в 
офтальмології» по темах відповідно до робочої 
програми для студентів 3 курсу відділення 
«Сестринська справа». 

березень Кокоріна С.А.  

2.4.8.4. Збірник рекомендацій до самостійної роботи 
студентів спеціальності «Лікувальна справа» з 

квітень Жовнерчук В.Р. 
Шкварок М.Г. 
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дисциплін «Хірургія» та «Невідкладні стани в 
хірургії». 

2.4.8.5. Збірник тестових завдань з граматики 
англійської мови для студентів 2 курсів. 

протягом 
року 

Самборська Н.М.  

2.4.8.6. Збірник тестів з предмету: «Медична та 
соціальна реабілітація». 

листопад Купріяненко А.В.  

2.4.8.7. Підготовка та видання збірника тестових 
завдань до курсу «Громадянська освіта: 
практикум». 

березень Д’яченко І. М.  

2.4.8.8. Збірник тестів з дисципліни ТВБП. протягом 
року 

Вакулович З.О.  

2.4.8.9. Розробка тестових завдань до теми: «Основи 
екології». 

березень Шевчук І.В.  

2.4.8.10. Збірник тестових завдань для самостійної 
підготовки з предмету «Основи медичної 
інформатики» для студентів спеціальності 223 
«Медсестринство», спеціалізацій «Сестринська 
справа», «Лікувальна справа», освітнього рівня 
молодший спеціаліст. 

протягом 
року 

Плоткіна Л.П.  

2.4.8.11. Створення тестів з предмету «Фізика та 
астрономія» в електронному вигляді: 
- розділ «Молекулярно-кінетична теорія»; 
- розділ «Механіка». 

листопад Невмержиться А.Л.  

2.4.8.12. Оновлення тестових завдань з предмету 
"Інформатика". 

березень Волошенюк О.А. 
Журавська Л.Л. 

 

2.4.8.13. Збірник тестів з предмету «Первинна медична 
допомога»; 
Збірник задач з предмету «Первинна медична 
допомога». 

протягом 
року 

Дядюк В.В.  

2.4.8.14. Збірка тестових вправ для підготовки до ЗНО. протягом 
року 

Хробуст О.В.  

2.4.8.15. Розробка та доповнення тестових завдань з 
предметів для проведення ККР з дисциплін: 
«Профілактика стоматологічних захворювань 
«Терапевтична стоматологія», 
«Стоматологічне матеріалознавство, 
обладнання та інструментарій». 

жовтень 
листопад 

Скиба І.М. 
Косенко В.М. 
Самунь Н.М. 
Петрук М.М. 
Першко Т.В. 
Веклюк Т.А. 

 

2.4.8.16. Розробка збірника завдань для ПМК, збірника 
тестів для контролю знань». 

протягом 
року 

Малашевська В.Я.  

2.4.8.17. Збірник тестових завдань з дисципліни 
«Фармакологія та медична рецептура» 223 
«Медсестринство», спеціалізація «Сестринська 
справа», бакалавр 

жовтень Нікітченко В.М.  

2.4.8.18. Збірник «Фармакологія у таблицях» з 
дисципліни «Фармакологія та медична 
рецептура» 223 «Медсестринство», 
спеціалізація «Сестринська справа», бакалавр 

жовтень Нікітченко В.М.  

2.4.8.19. Збірник тестів  з дисципліни «Мікробіологія» 
для студентів 101 групи  спеціальності 
«Організація та управління охорони здоров’я» 
освітній ступінь бакалавр, 101 групи  
спеціальності «Сестринська справа» освітній 
ступінь бакалавр, 101 групи спеціальності 
«Загальна практика – сімейна медицина» 
освітній ступінь бакалавр 
Збірник тестів  з дисципліни «Мікробіологія з 
імунологією» для студентів 101 групи  
спеціальності «Акушерська справа» освітній 
ступінь бакалавр 

березень Шевчук І.В.  

2.4.9. Робочі зошити  
2.4.9.1.  Робочий зошит з предмету «Основи 

офтальмології». 
лютий Кокоріна С.А.  

2.4.9.2. Робочий зошит з дисципліни «Невідкладні 
стани в хірургії» для студентів спеціальності 
«Лікувальна справа». 

вересень Міщук І.М. 
Дячук Т.В. 

 

2.4.9.3. Удосконалення та доповнення  «Робочого протягом Прищепа М.Ю.  
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зошита з німецької мови» для студентів 
відділень «Стоматологія» та «Стоматологія-
ортопедична». 

року 

2.4.9.4. Створення «Робочого зошита з англійської 
мови для студентів спеціальностей 
«Сестринська справа», «Лікувальна справа» 
1курсу. 

протягом 
року 

Рибак Л.М.  

2.4.9.5. Продовжити роботу над створенням  та 
удосконаленням робочих зошитів з 
сестринських дисциплін. 

протягом 
року 

Викладачі ЦК 
сестринської справи 

 

2.4.9.6. Розробити  робочі  зошити по  
дерматовенерології. 

жовтень Лучак Л.Д.  

2.4.9.7. Робочий зошит з предмету «Основи медичної 
інформатики» для студентів спеціальності 223 
«Медсестринство», спеціалізації «Лікувальна 
справа», освітнього рівня молодший 
спеціаліст; 
Робочий зошит з предмету «Основи медичної 
інформатики» для студентів спеціальності 223 
«Медсестринство», спеціалізації «Сесринська 
справа», освітнього рівня молодший 
спеціаліст. 

протягом 
року 

Плоткіна Л.П.  

2.4.9.8. Робочий зошит з розділу «Електродинаміка» 
для студентів першого курсу спеціальності 223 
«Медсестринство», спеціалізації «Лікувальна 
справа», освітнього рівня молодший 
спеціаліст. 

протягом 
року 

Левківська С.М.  

2.4.9.9. Робочий зошит з теми «Показникова і 
логарифмічна функції». 

протягом 
року 

Хробуст О.В.  

2.4.9.10. Робочий зошит з дисципліни «Техніка 
лабораторних робіт» для студентів 
спеціальності «Технології медичної 
діагностики та лікування». 

листопад Кудельська І.Ю.  

2.4.9.11. Робочий зошит з дисципліни «Клінічна 
фармакологія з токсикологією» 223 
«Медсестринство», спеціалізація «Сестринська 
справа», бакалавр. 

грудень Нікітченко В.М.  

2.4.9.12. Робочий зошит з предмету «Клінічна 
лабораторна діагностика», спеціальності 
«Технології медичної діагностики та 
лікування», бакалавр. 

січень Ковальчук Л.П.  

2.4.10. Навчальні відеоролики 
2.4.10.1. Поповнювати банк відеофільмів та 

відеороликів. 
протягом 

року 
Викладачі ЦК 

сестринської справи 
 

2.4.10.2.     
2.5. Передовий педагогічний досвід. Педагогічні  читання «Впровадження в освітній процес сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій навчання  студентів»  
2.5.3.1. «Впровадження інноваційних технологій при 

вивчені інфектології». 
січень Кочина А.В.  

2.5.3.2. «Використання технології проектування як 
засобу формування комунікативної 
компетенціїї студентів - медиків». 

січень Сердега Н.А.  

2.5.3.3. «Навчання медичної термінології студентів 
медичних навчальних закладів». 

січень Рябокляч О.Ю.  

2.5.3.4. «Впровадження інноваційних методів 
навчання на практичних заняттях з англійської 
мови». 

січень Васільєва Ю.В.  

2.5.3.5. Проблемна лекція як спосіб заохочення 
студентів до пізнавальної діяльності. 

січень Лучак  Л.Д.  

2.6. Семінари 
2.6.1. Науковий студентський семінар-тренінг  на 

тему:«Здоров’я жінки в ХХI столітті». 
жовтень Лаговська Г.І.  

2.6.2. Проведення відкритого семінару з 
інтерактиними методами навчання на тему: 
«Профілактика ВЛІ». 

жовтень Ковальчук Т.Ю 
Васильєва О.О. 
Мельник Л.А. 

 

2.6.3. «Особливості перебігу захворювань психо- листопад Дика Б.М. Слободенюк  
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неврологічної сфери у вагітних». О.Л 
2.6.4. «Медикаментозна алергія». березень Слінчак Н.В. 

Степанчук В.В. 
 

2.7. Конференції 
2.7.1. Науково-теоретична конференція 

«Післяопераційний період. Догляд за 
хворими». 

листопад Шкварок М.Г. 
Дячук Т.В. 

 

2.7.2. Міжвузівська студентська англомовна 
конференція «Професійні мовні компетенції 
сучасного фахівця». 

листопад Голова ЦК,       
викладачі  іноземних 

мов 

 

2.7.3. Підготувати студентів до   студентської 
науково-практичну конференцію «Актуальні 
питання клінічної медицини». 

березень Голова ЦК,       
викладачі   

сестринської справи 

 

2.7.4. Підготовка та проведення науково-практичної 
конференції «Проблема болю у філософії: 
теоретико-методологічний аспект». 

жовтень Д’яченко І. М.  

2.7.5. Проведення  VІ регіональну студентську 
науково-практичну конференцію «Актуальні 
питання клінічної медицини». 

березень Голова ЦК та 
викладачі 

терапевтичних 
дисицплін 

 

2.7.6. Науково-теоретична  конференція  на  тему: 
«ВІЛ/СНІД-вірусна загроза людству». 

листопад Табачук Л.П. 
     Лучак Л.Д. 
Андрушко І.В. 

Тітова О.Т 

 

2.7.7. Науково-теоретична конференція на тему: 
«Надзвичайні ситуації в Житомирській 
області». 

березень Іщук С.М.  

2.7.8. Регіональна науково-практична студентська 
конференція на тему: «Сучасні конструкції 
знімних протезів». 

березень Вакулович З.О., та 
викладачі ЦК 

 

2.7.9. Міждисциплінарна інтегрована конференція 
«Кальцій життєво необхідний елемент для 
організму людини». 

березень Шаня Н.С. та викладачі 
ЦК загальномедичних 

дисицплін 

 

2.7.10. Міжпредметна конференція з хімії. березень Існюк Т.В.  
2.7.11. Підготувати студентів до   студентської 

науково-практичну конференцію «Актуальні 
питання педіатрії». 

квітень Мухіна Т.С.  

2.7.12. Інститутська конференція на тему: «Дифтерія». листопад Малашевська В.Я.  
2.7.13. Інститутська конференція на тему: 

«Скарлатина у дітей». 
квітень Чекурда Г.В.  

2.7.14. Організація і проведення ІІ регіональної 
науково-практичної конференції «Актуальні 
проблеми лабораторної діагностики» 

квітень Заблоцька О.С., 
Зілінська М.С., 

науково-педагогічні 
працівники кафедри 

 

2.7.15. Науково – практична конференція «Актуальні 
питання промислового виробництва препаратів 
крові» 

вересень  Терещук Т.О.  

2.8. Тижні циклових комісій, декади спеціальностей 
2.8.1. Тиждень циклової комісії акушерсько-

гінекологічних дисциплін. 
 

21.10-
25.10.2019  

Голова ЦК 
Лаговська Г.І. 

 

2.8.2. Тиждень циклової комісії хірургічних 
дисциплін. 

 

21.10-
25.10.2019 

Голова ЦК 
Міщук І. М. 

 

2.8.3. Тиждень циклової комісії суспільно-
гуманітарних дисциплін. 

 

11.11 – 
15.11.2019 

Голова ЦК 
Федорець 

 Г. В. 

 

2.8.4. Тиждень циклової комісії спеціальних 
дисциплін. 

 

04.11 – 
08.11.2019 

Голова ЦК 
Табачук Л. П. 

 

2.8.5. Тиждень циклової комісії загальномедичних 
дисциплін. 

 

04.11 – 
08.11.2019 

Голова ЦК 
Шаня Н. С. 

 

2.8.6. Тиждень циклової комісії іноземних мов. 
 

25.11.-
29.11.2019 

Голова ЦК 
Сердега Н.О. 

 

2.8.7. Тиждень циклової комісії природничо- 30.03 – 03. Голова ЦК  
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математичних дисциплін. 
 

04.2020 Левківська С.М. 

2.8.8. Тиждень циклової комісії стоматологічних 
дисциплін. 

 

11.11.-
15.11.2019 

Голова ЦК 
Скиба І. М. 

 

2.8.9. Тиждень циклової комісії зуботехнічних 
дисциплін. 

 

30.03 – 03. 
04.2020 

Голова ЦК 
Вакулович З.О. 

 

2.9.10. Тиждень циклової комісії терапевтичних 
дисциплін 

 

06.04.-
10.04.2020 

Голова ЦК 
Степанчук В.В. 

 

2.9.11. Тиждень циклової комісії сестринської справи. 
 

16.03 – 
20.03.2020 

Голова ЦК 
Ковальчук Т.Ю. 

 

2.9.12. Тиждень циклової комісії педіатрії.  
 

 

13.04.– 
17.04.2020 

Голова ЦК 
Мухіна Т. С. 

 

2.9.13. Тиждень циклової комісії фізичного 
виховання. 

 

20.04.-
24.04.2020 

Голова ЦК 
Момот О.П. 

 

2.9. Інтелектуальна власність 
                                                                             2.9.1. Навчальні посібники  

2.9.1.1. Методичний посібник «Раптові стани в 
офтальмології». 

вересень Гуменна Л.В.  

2.9.1.2. Посібник – практикум «Перша допомога». протягом 
року 

Костинська Н.А.    

2.9.1.3. Посібник-практикум з англійської мови                        
« Професії.Влаштування  на роботу». 

протягом 
року 

Cердега Н.О.  

2.9.1.4. Навчально-методичний посібник для студентів 
третіх курсів «We study Anatomy» 

протягом 
року 

Самборська Н.М.  

 
2.9.1.5. Посібник з граматики латинської мови. протягом 

року 
Рябокляч О.Ю.  

2.9.1.6. Навчальний посібник-практикум з німецької 
мови «Вживання медичної лексики в 
лікувальних закладах» 

протягом 
року 

Косова І.А.      

2.9.1.7. Навчально-методичні посібники: 
-Планування сім`ї. 
-Фонові захворювання в гінекології. 
- Дитяча гінекологія 

протягом 
року 

Лаговська Г.І  
Козирацька Л.М. 

Мосійчук Л.Г. 

 

2.9.1.8. Практикум з медичної та соціальної 
реабілітації (навчальний посібник для 
практичних занять та робочий зошит для 
самостійної роботи студентів IV курсу 
відділення « Сестринська справа»). 

грудень Самунь Н.М.  

2.9.1.9. Написання та підготовка до видання 
навчально-методичного посібника для 
студентів «Громадянська освіта: курс лекцій». 

грудень Д’яченко І. М.  

2.9.1.10. Написати навчальний посібник:«Анатомія 
скелетних м’язів». 

березень Опрелянська Г. Г. 
Шаня Н. С. 

 

2.9.1.11. Навчальний посібник з предмету «Основи 
медичної інформатики» для студентів 
спеціальності 223 «Медсестринство», 
спеціалізацій «Сестринська справа», 
«Лікувальна справа», освітнього рівня 
молодший спеціаліст; 
Посібник-практикум для самостійної роботи з 
предмету «Основи медичної інформатики» для 
студентів спеціальності 223 
«Медсестринство», спеціалізацій «Сестринська 
справа», «Лікувальна справа», освітнього рівня 
молодший спеціаліст. 

протягом 
року 

Плоткіна Л.П.  

 

 

2.9.1.12. Створення навчального посібника 
«Невідкладна допомога в стоматології» 
для студентів 4 курсу. 

травень Петрук М.М.  

 
2.9.1.13. Навчальний посібник на тему: «Дифтерія у 

дітей». 
протягом 

року 
Малашевська В.Я.  

2.9.1.14. Навчальний посібник на тему: «Основи 
імунології». 

протягом 
року 

Кравчук С.М.  

2.9.1.15. Методичний посібник «Фізичні 
навантаження,адаптація до них та засоби 

квітень Момот О.П.  
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відновлення.» 
2.9.1.16. Навчальний посібник «Хімія (фахове 

спрямування)» для студентів спеціальності 224 
«Технології медичної діагностики та 
лікування» 

березень Заблоцька О.С., 
Ніколаєва І.М. 

 

2.9.1.17. Курс лекцій з дисципліни «Фармакологія та 
медична рецептура» 223 «Медсестринство», 
спеціалізація «Сестринська справа», бакалавр. 

листопад Нікітченко В.М.  

2.9.2.Видавнича діяльність (методичні розробки) 
2.9.2.1. Організація роботи та обговорення методичної 

розробки «Впровадження в навчально-
виховний процес сучасних педагогічних 
технологій та інтерактивних методів для 
покращення якості навчання з іноземної мови». 
Для подання її на міжнародну виставку 
«Інновації сучасної освіти». 

вересень   Голова ЦК, 
викладачі 

 

2.9.2.2. Методичні розробки  з дисципліни 
«Акушерство», «Гінекологія», «Репродуктивне 
здоров’я та планування сім’ї». 

протягом 
року 

викладачі ЦК 
акушерсько-

гінекологічних 
дисциплін 

 

 

2.9.2.3. Метод розробка виховного заходу на тему « 
Конфлікти, конфлікти…» . Тренінг для 
студентів. 

квітень Самунь Н.М.  

2.9.2.4. Підготувати методичну розробки на тему: 
«Постановка периферичного катетера». 

лютий Мельник Л.А.  

2.9.2.5. Підготувати методичну розробку з 
використанням інтерактивних методів 
навчання на основі компетентнісного підходу 
на тему: «Профілактика пролежнів» 

лютий Ковальчук Т.Ю.  

2.9.2.6. Методична розробка інтелектуальної гри 
«Любов до слова». 

травень Кірячок М. В.,  
Мельник А. О., 
Кирпонос О. О. 

 

2.9.2.7. Методична розробка на тему: «Сказ». кінець року Табачук Л.П.  

 
2.9.2.8. Методична розробка на тему: «Менінгококова 

інфекція». 
кінець року Андрушко І.В.  

2.9.2.9. Методична розробка на тему: «Сифіліс». кінець року Лучак Л.Д.  
2.9.2.10. Методична розробка на тему: «Стафілококи». кінець року Тітова О. Т.  

 
2.9.2.11. Методична розробка з дисципліни ТВЗП. квітень Пєшкова О.М.  
2.9.2.12. Методична розробка з дисципліни ТВБП. травень Мамрай І.Д.  
2.9.2.13. Створити методрозробки: 

 «Черепні нерви» 
 «Анатомія сечових органів». 
 «Фізіологія системи виділення». 
  «Антисептики». 

листопад 
 січень 
  лютий 
 квітень 

Опрелянська Г. Г 
Шаня Н. С.  

 Волощук О. Л. 
Вознюк В. А. 

 

 

2.9.2.14. Методична розробка на тему: «Роль 
харчування в житті людини». 

лютий Пірожкова І.О.  

 
2.9.2.15. Методрозробка «Побудова кластерів як засіб 

узагальнення та систематизації 
компетентностей з теми»; 
Методрозробка «Створення та використання 
тестів на Google диску за допомогою Google 
форм»; 
Методрозробка «Відсотки. Відсоткові 
розрахунки. Прикладні задачі. Задачі на 
відсотки в ЗНО». 

протягом 
року 

Хробуст О.В.  

 

2.9.2.16. Методична розробка на тему: «Гігієна 
порожнини рота при лікуванні брекет 
системою». 

березень Першко Т.В.  

2.9.2.17. Методична розробка на тему: «Гігієна 
порожнини рота у дітей молодшого шкільного 
віку». 

квітень Першко Т.В.  

2.9.2.18. Методична розробка на тему: «Профілактика 
захворювань тканин пародонту». 

травень Веклюк Т.А.  

2.9.2.19. Методична розробка на тему: «Хвороби крові». протягом 
року 

Дужич Н.В.  

2.9.2.20. Методична розробка на тему: «Пневмонії. 
Бронхіальна астма». 

протягом 
року 

Мухін Є.М.  

2.9.2.21. Методична розробка на тему: «Хвороби 
ендокринної системи». 

протягом 
року 

Мухіна Т.C.  
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2.9.2.22. Методична розробка «Фізичні вправи для 
моделювання колового тренування» 

грудень Степанов В.П.  

2.9.2.23. Методична розробка «Удосконалення розвитку 
сили, гнучкості, стрибучості» 

березень Степанов В.П.  

2.9.2.24. Методична розробка «Аналіз техніки та 
методики навчання бігу на 100 м». 

листопад Петрук Ю.М.  

2.9.2.25. Методична розробка «Гігієнічні основи 
фізичних вправ. Масаж та самомасаж.» 

листопад Ченцова В.А.  

2.9.2.26. Методична розробка «Організація та 
проведення змагань з армспорту». 

листопад Шоханов О.С.  

2.9.2.27. Методичні рекомендації для самостійних 
занаять фізичними вправами. 

лютий Ігнат’єв В.В.  

2.9.2.28. Методична розробка «Армспорт. Техніка 
боротьби на руках»» 

березень Шоханов О.С.  

2.9.2.29. Методична розробка «Психологічна підготовка 
у футболі» 

квітень Шоханова К.А.  
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Розділ 3 
Система практичного навчання 

 
№  
п/п 

Назва заходу Термін виконання  

                    3.1. План розвитку практичного навчання в Житомирському медичному інституті 
3.1.1. Провести роботу щодо переукладання угод проходження всіх видів практики з 

новоствореними закладами первинної медико-санітарної допомоги області. 
серпень- 

листопад 2019 р. 
3.1.2. Удосконалення роботи навчально-науково-виробничих комплексів медичного 

інституту з наказами охорони здоров’я. 
2019-2020 р. 

        3.1.3. Запровадити можливість студентам проходити переддипломної практики за 
майбутнім місцем роботи. 

щорічно 

3.1.4. Проводити постійну роботу з встановлення тісних зв’язків з роботодавцями, 
замовниками фахівців для забезпечення процесу професійно-практичної 
підготовки. 

щорічно 

3.1.5. Покращити якість практичної підготовки студентів на клінічних базах ЛПЗ. протягом року 

3.1.6. Розробити заходи по переорієнтації навчальних кабінетів з 1 міської лікарні 
обл.клін ім.О.Ф.Гербачевського. 

вересень – грудень 
2020 р. 

3.1.7. Провести ротацію учбових кімнат з підвальних приміщень в лабораторний 
корпус. 

листопад –  
грудень 2019 р. 

3.1.8. Провести нараду з керівниками ЛПЗ, які є навчальними базами, про 
розширення доступу студентів щодо проведення практичних занять у 
відділенні. 

лютий- 
березень 2020 р. 

3.1.9. Вирішити питання кімнати для роботи тренінгового центру на базі ЦМЛ№2 м. 
Житомира. 

протягом 
навчального року 

3.1.10. Організувати ремонт учбових кімнат на базі обласної клінічної лікарні ім. 
О.Ф.Гербачевського. 

вересень- жовтень 
2019-2020 р. 

                                                            3.2. Організаційно-методична робота 
3.2.1. Контроль за станом практичного навчання. протягом року 
3.2.2. Організація та проведення предметних тижнів. протягом року 
3.2.3. Перевірити стан навчальних кабінетів та обладнання для практичного 

навчання. 
вересень-жовтень 

2019 р. 
3.2.4. Контроль за проходженням виробничої та переддипломної практики студентів. грудень-липень  

2019-20 р. 
3.2.5. Приймання звітів методичних керівників практики та завідуючих відділень. згідно графіка 

проходження 
практики 

3.2.6. Провірити наявність  та ведення паспортів учбових кімнат  та відповідність їх 
положенням. 

жовтень  
2019 р. 

3.2.7. Сприяти організації підготовки та проведення інститутського конкурсу фахової 
майстерності серед студентів 4 курсу відділення «Сестринська справа». 

жовтень - листопад 

3.2.8. Контроль організації підготовки та проведення регіонального конкурсу ВНМЗ І 
–ІІ рівня акредитації за спеціальністю «Сестринська справа». 

березень- 2020 р. 

3.2.9. Оптимізувати підготовку до Всеукраїнського конкурсу професійної 
майстерності студентів медичних училищ та коледжів « Ескулап». 

червень 
2020 р. 

3.2.10. Забезпечити підготовку студентів до конкурсу професійної майстерності за 
спеціальністю «Стоматологія ортопедична». 

січень- березень 
2020 р. 

3.2.11. Провести організаційну роботу з підготовки конкурсантів на Всеукраїнський 
конкурс професійної майстерності практикуючих медичниї сестер « Ескулап – 
професіонал». 

вересень  
2020 р. 

                                                             3.3. Навчально-методична робота 
3.3.1. Відвідувати відкриті практичні заняття викладачів для удосконалення 

практичної спрямованості підготовки майбутніх спеціалістів. 
протягом року 

3.3.2. Продовжувати роботу з друкування наукових робіт в фахових виданнях. протягом року 
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3.3.3. Організовувати практичні навички студентів медичних навчальних закладів 
регіону в умовах ЛПЗ області. 

протягом року 

3.3.4. Перевірити оновлення тестів на всіх циклових комісіях та кафедрах для 
приймання теоретичної частини практики. 

вересень- жовтень 

3.3.5. Розпочати роботу по впровадженню практично орієнтованого іспиту ОСЛІ – М. жовтень 2019 р. 
3.3.6. Прийняти участь в роботі регіонально-методичному об’єднанні викладачів 

акушерства та гінекології. 
тиждень акушерства 

3.3.7. Контроль за застосуванням сучасних технологій навчання викладачами 
клінічних дисциплін. 

протягом року 

3.3.8. Здійснювати контроль за зрізом практичних навичок. протягом року 
3.3.9. Відновити повноцінну роботу тренажерного кабінету № 25 з відпрацювання 

практичних навичок. 
вересень  
 2019 р. 

3.3.10. Посилити якість за повноцінне відпрацювання пропущених занять . протягом року 
3.3.11. Взяти під особистий контроль видачу довідок та звіти про відпрацювання. протягом року 
3.3.12. Посилити контроль за якістю ведення документації та строки її здачі. по закінченню 

практики 
                                                             3.4. Науково-дослідна робота  

 
3.4.1. Прийняти участь в проведенні занять з завідуючими відділень, щодо 

покращення якості  та  залучення зацікавлених студентів до науково-пошукової 
роботи профільних наукових гуртків, структуризацію НДР та затвердити теми 
гурткових дослідних робіт. 

протягом року 
І семестру 

3.4.2. Сприяти проведені наради серед керівників гурткової роботи щодо вимог 
написання робіт по результатам науково-дослідної роботи. 

протягом 
І семестру 

3.4.3. Прийняти звіти керівників студентських наукових гуртків про участь в 
проведенні студентських науково-практичних конференцій за наслідками 
науково-дослідницької пошукової роботи студентів медичного інституту.  

протягом 
ІІ семестру 

3.4.4. Сприяти науково-дослідницької пошукової роботи студентів медичного 
інституту на клінічних базах. 

протягом року 

 
 

3.5. Робота відділення післядипломної освіти  
молодших медичних спеціалістів 

 
№ 
з/п 

Назва заходів Строк 
виконання 

Відповідальний 

3.5.1.Організаційна робота 
3.5.1.1. Організувати роботу відділення післядипломної освіти 

молодших медичних спеціалістів у 2019-2020 н.р. з 
метою вдосконалення системи менеджменту якості: 

- щоденно, щотижнево та щомісячно планувати перелік 
завдань до виконання; 
- розробити інструктивні матеріали по заповненню 
документації; 
- аргументувати і мотивувати працівників відділення 
щодо бездоганного виконання функціональних 
обов’язків як запоруки успішної діяльності 
структурного підрозділу з метою забезпечення якісної 
організації освітнього процесу; 
- створити атмосферу довіри та взаєморозуміння 
колективу відділення як команди, від спільної 
діяльність якої залежить загальний результат. 

Постійно, 
впродовж 

звітного періоду 

Яворський П.В. –проректор з 
практичного навчання,  

Шарлович З.П. –завідувач 
відділення ПО.  

3.5.1.2. Підготовка та проведення заходів, спрямованих на 
вдосконалення навчально-виховного процесу для 
слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

Згідно плану 
впродовж 

звітного періоду 

Шарлович З.П. – завідувач 
відділення ПО,  
Ліпісвіцька С.А. – секретар від. 
ПО  
Мацієвська О.А. – лаборант 

3.5.1.3. Систематизувати плани-замовлення ЗОЗ Житомирської 
області і підготувати до затвердження календарного 
плану підвищення кваліфікації молодших медичних 

до 30 жовтня 
2019р. 

Шарлович З.П. – завідувач 
відділення ПО,  
Ліпісвіцька С.А. – секретар 
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спеціалістів на 2020р.  відділення 
Мацієвська О.А. – лаборант 

3.5.1.4. Систематизувати плани-замовлення ВМНЗ України і 
підготувати до затвердження календарний план 
підвищення кваліфікації викладачів медсестринських 
дисциплін вищих медичних навчальних закладів 
України на 2020р. 

до 20 листопада 
2019р 

Шарлович З.П. – завідувач 
відділення ПО,  
Ліпісвіцька С.А. – секретар 
відділення ПО 
Мацієвська О.А. – лаборант 

3.5.1.5. Вдосконалювати систему післядипломної освіти 
медсестер згідно державних документів МОЗ та МОН 
України. 

Постійно, 
впродовж 

звітного періоду 

Шарлович З.П. – завідувач 
відділення ПО, 

Коваленко В.О. – методист, 
керівники циклів КПК. 

3.5.1.6. Підготувати накази для затвердження управлінням 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації «Про 
організацію роботи курсів підвищення кваліфікації 
молодших медичних спеціалістів із медичною освітою 
Житомирської області відділенням післядипломної 
освіти КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР 
на 2020 рік» і направити їх для виконання закладами 
охорони здоров'я. 

листопад, 
2019р 

Шарлович З.П. – завідувач 
відділення ПО,  
Ліпісвіцька С.А. – секретар 
відділення ПО 
Мацієвська О.А. – лаборант 
відділення 

3.5.1.7. Навчання на відділенні післядипломної освіти 
здійснювати за державним замовленням та на договірній 
основі із закладами, організаціями, юридичними та 
фізичними особами.  

Постійно, згідно 
календ. плану, 
затвердже-ного 

УОЗ 

Шарлович З.П. – завідувач 
відділення післядипломної 
освіти,  
Дембровська Н.В. – 
головний бухгалтер  

3.5.1.8. Забезпечити формування державного замовлення та 
обсяги післядипломної підготовки молодших медичних 
спеціалістів із медичною освітою, медичних сестер-
бакалаврів, магістрів зі спеціальності «Сестринська 
справа»; замовлення КПК викладачів ВМНЗ України 
відповідно до потреб галузі охорони здоров’я. 

листопад 
2019р. 

Шарлович З.П. – завідувач 
післядипломної освіти КВНЗ 
«Житомирський медичний 
інститут» ЖОР 
 

3.5.1.9. Забезпечити приведення системи післядипломної освіти 
у відповідність до основних документів МОЗ і МОН 
України. 

Впродовж 
звітного періоду 

Шарлович З.П. – завідувач 
відділення ПО, 

3.5.1.1
0. 

Розробити програми циклів консультантів з дотестового 
консультування та медичних сестер паліативної 
медицини та хоспісної допомоги, спеціалістів 
громадського здоров'я. 

Впродовж 
звітного періоду 

Яворський П.В. - проректор з 
практичного навчання, 
Шарлович З.П. – завідувач 
відділення ПО, 

3.5.1.1
1. 

Розробити та проводити план семінарів керівників 
циклів підвищення кваліфікації з питань організації 
навчального процесу, ведення навчально-методичної, 
облікової та звітної документації. 

серпень 2019р. 
відповідно до 

плану 

Шарлович З.П. – завідувач 
відділення ПО, Мацієвська О.А. 

3.5.1.1
2. 

Для проведення навчальних занять укомплектувати 
цикли підвищення кваліфікації лікарями-викладачами та 
медсестрами-викладачами відповідно до договорів про 
надання освітніх послуг. 

Серпень 2019р., 
січень 2020р. 

Шарлович З.П. – завідувач 
відділення ПО, Мацієвська О.А. 

3.5.1.1
3. 

Перевірити готовність навчальних баз до початку занять 
курсів підвищення кваліфікації циклів удосконалення та 
спеціалізації: підготувати навчальні кімнати, 
мультимедійне забезпечення для якісного проведення 
занять. 

Серпень, 2019р. Шарлович З.П. – завідувач 
відділення ПО, Мацієвська О.А. 

3.5.1.1
4. 

Здійснювати контроль за: 
- заїздом слухачів на курси; 
- ходом навчального процесу; 
- відвідуванням і успішністю слухачів; 
- веденням навчальної та обліково-звітної документації 
керівниками та викладачами циклів. 

Постійно, 
відповідно до 
календ. плану 

Шарлович З.П. – завідувач 
відділення ПО, Мацієвська О.А. 

3.5.1.1
5. 

Перевіряти звітну документацію керівників по 
закінченню циклів спеціалізації та удосконалення. 

В день закінчення 
навчання циклу 

Шарлович З.П. – заввідд. ПО, 
Ліпісвіцька С.А., Мацієвська 
О.А.  

3.5.1.1
6. 

Підготувати обліково-звітну документацію в 
бухгалтерію по закінченню навчання на циклах 
підвищення кваліфікації для виплатити заробітної плати 
викладачам за прочитані години відповідно до договору 
про надання освітніх послуг. 

До 23 числа 
поточного місяця 

Шарлович З.П., Мацієвська 
О.А.,  
головний бухгалтер – 
Дембровська Н.В. 

3.5.1.1 Співпрацювати з Координаційною Радою з питань Постійно, Яворський П.В.,  
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7. безперервного післядипломного навчання молодших 
спеціалістів управління охорони здоров’я Житомирської 
ОДА та Асоціацією медсестер області, громадськими 
організаціями, фондами. 

впродовж 
звітного періоду 

Шарлович З.П., 
Тевс С.С. 

3.5.1.1
8. 

Співпрацювати з відділами кадрів закладів охорони 
здоров'я та ВМНЗ України з метою чіткої організації 
діючих КПК молодших медичних спеціалістів з 
медичною освітою та викладачів вищих медичних 
навчальних накладів України. 

Постійно, 
впродовж 2019-

2020 н.р. 

Яворський П.В.,  
Шарлович З.П., Ліпісвіцька 
С.А., Мацієвська О.А.  

3.5.1.1
9. 

Організувати перехід на теледистанційне 
передатестаційне тестування слухачів. 

січень, 2020р. Гордійчук С.В., Яворський 
П.В., Волошенюк О.А., 
Шарлович З.П. 

3.5.2. Навчально-методична робота 
3.5.2.1. Для забезпечення управління якістю освітньої 

діяльності у вищому медичному навчальному закладі, 
що сприятиме розвитку професійної майстерності 
слухачів, проводити семінари керівників циклів курсів 
підвищення кваліфікації молодших медичних 
спеціалістів з питань:  
- організація навчального процесу слухачів КПК;  
- впровадження сучасних інтерактивних та особистісно-
орієнтовних інноваційних педагогічних технологій, 
застосування активних форм і методів навчання;  
- вимоги до комплексу методичного забезпечення 
навчального процесу; 
- сучасні форми і методи проведення лекційних, 
практичних занять і виконання слухачами самостійної 
роботи в межах програм циклів;  
- ведення облікової та звітної документації. 

Впродовж 
звітного періоду, 

відповідно до 
плану-графіку 

Гордійчук С.В. – проректор з 
навчальної 

роботи, Яворський П.В. – 
проректор з практичного 
навчання,  

Шарлович З.П. – завідувач 
відділення післядипломної 
освіти, 

Коваленко В.О. – методист, 

керівники циклів підвищення 
кваліфікації. 

3.5.2.2. Широко застосовувати інтерактивні методи та прийоми 
навчання, сучасні інформативні можливості 
(мультимедійні презентації, Інтранет, електронні 
підручники), методики інноваційних теледистанційних 
технологій.  

Постійно Шарлович З.П. – завідувач 
відділення ПО, 
керівники та викладачі циклів 
курсів підвищення кваліфікації. 

3.5.2.3. Впроваджувати в навчальний процес ВМНЗ регіону та 
післядипломної освіти: 
- методики проведення тренінгових 
занять та інтерактивних технологій в курсі підготовки 
спеціалістів з питань: 
 - профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини; 
- інтегроване ведення хвороб дитячого віку;  
- роль медичної сестри в розвитку системи паліативної 
та хоспісної допомоги в Україні; 
- особливо небезпечні інфекції; імунопрофілактика; 
- ролі медичної сестри в імунізації населення Україні; 

- інклюзія і медсестринство; 
профілактика йододефіциту; 
- педагогічні основи навчання пацієнта і його родини в 
сімейній медицині; 
- формування професійної майстерності спеціалістів 
медсестринства на основі компетентного підходу; 
- надання першої долікарської медичної допомоги 
хірургічного профілю та невідкладна допомога в умовах 
сьогодення; 
- організація та технології медичного захисту населення 
в умовах проведення сучасних антитерористичних 
операцій. 

Впродовж 
звітного періоду, 

відповідно до 
календарного 

плану та розкладу 
занять циклів 

Гордійчук С.В. – проректор з 
НР, 

Чекурда Г.В.,  Мухіна Т.С. – 
тренери ЮНІСЕФ, викладачі 
інституту  
Яворський П.В. – проректор з 
ПН,  

Шарлович З.П. – зав. від. ПО, 

Мухіна Т.С. – тренер ЮНІСЕФ 
Шарлович З.П. – зав. від. ПО, 

Шарлович З.П. – зав. від. ПО, 

Шарлович З.П. – зав. від. ПО, 

Варич А.М., Слінчак Н.В., 
Міщук І.М. – викладачі ЦК 
хірургічних дисциплін, 
керівники та викладачі циклів 
КПК.  

3.5.2.4. Удосконалювати процес післядипломної освіти 
фахівців: організовувати семінари, конференції для 
практикуючих медсестер, круглі столи, семінари. 

Впродовж 
навчального 

 року 

Шарлович З.П. – завідувач 
відділення ПО 

3.5.2.5. Участь у семінарі, організованому відділенням 
післядипломної освіти молодших медичних 
спеціалістів спільно з ДУ «Центр розвитку 
медсестринства МОЗ України» на тему: «Управління 
якістю медичної освіти як компонента професійної 
майстерності спеціалістів медсестринства». 

29.08.2019р. Балабанова К.В. директор ДУ 
«Центр розвитку 
медсестринства МОЗУ» 
Гордійчук С.В. – проректор з 
навчальної роботи  
Шарлович З.П. – завідувач 
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відділення післядипломної 
освіти КВНЗ «Житомирський 
медичний інститут» ЖОР; 

3.5.2.6. Круглий стіл на тему: «Значення раціонального та 
лікувального харчування у збереженні та зміцненні 
здоров'я населення. Роль медичної сестри у формуванні 
обізнаності населення щодо здорового харчування», 
присвяченого Всесвітньому дню здорового харчування. 

16.10.2019р Шарлович З.П.,  
Слука Т.В. – зав. просвітн. від. 
ЦГЗ. 
Слука Т.В. – центр 
громадського здоров'я УОЗ 
ОДА, викладачі та слухачі 
циклів КПК 

3.5.2.7. Участь у виробничій нараді з медичними 
працівниками закладів загальної середньої освіти 
Департаменту освіти ЖМР і виступ з доповіддю «Роль 
безперервної професійної освіти у розвитку професійної 
майстерності спеціалістів медсестринства закладів 
загальної середньої освіти». 

16.09.2019 р. 
Шарлович З.П. – зав. відділення 
ПО молодших медичних 
спеціалістів 

3.5.2.8. Круглий стіл на тему: «Значення психічного здоров'я у 
збереженні та зміцненні здоров'я населення. Роль 
медичної сестри у формуванні обізнаності населення 
щодо психічного здоров'я», присвяченого Всесвітньому 
дню психічного здоров'я. 

17.10.2019 р. Яворський П.В. – проректор з 
ПН,  
Шарлович З.П.,  
Слука Т.В. – зав. просвітн. від. 
ЦГЗ., викладачі та слухачі 
циклів КПК 

3.5.2.9. Участь у науково-практичній конференції: «Вища 
освіта та практика в медсестринстві». 

Жовтень 2019 р. Шарлович З.П. – зав. відд. ПО, 
керівник, викладачі та слухачі 
циклів КПК 
 

3.5.2.1
0. 

Проведення спільного розширеного семінару-наради 
Координаційної ради з питань безперервного 
післядипломного навчання молодших спеціалістів та 
Асоціації медсестер області:  
1). «Роль спеціалістів медсестринства у застосуванні 
профілактичних технологій та впровадження 
медсестринського процесу в кардіологічній практиці. 

2). «Роль медичної сестри у профілактиці цукрового 
діабету» до Всесвітнього дня боротьби з цукровим 
діабетом. 

3). Візуальні форми раку: компетентісний підхід  
медичної сестри в профілактиці та ранній діагностиці. 

4). «Туберкульоз: небезпека поруч. 
Імунопрофілактика як засіб попередження керованих 
інфекцій», присвяченої Всесвітньому дню боротьби з 
туберкульозом. 

5). «Ми за здоровий спосіб життя!» до Всесвітнього 
та Всеукраїнського Дня громадського здоров'я. 

6). Ми обрали професію медичної сестри. 

 

 

 

01.10.2019 р. 

 

06.11.2019 р. 

 

 

лютий, 2020 р. 

 

березень, 2020 р. 

 

квітень, 2020 р. 

 

травень, 2020 р. 

Яворський П.В., Тевс С.С., 
Шарлович З.П., Зарицький 
О.М. – директор ЦГЗ, члени 
КР, слухачі КПК. 
Яворський П.В., Тевс С.С., 
Шарлович З.П., члени КР, 
слухачі КПК. 
 
Яворський П.В., Тевс С.С., 
Шарлович З.П., члени КР, 
слухачі КПК. 
 
Яворський П.В., Тевс С.С., 
Шарлович З.П., члени КР, 
слухачі КПК. 
 
Яворський П.В., Тевс  
С.С.,Шарлович З.П., члени КР, 
Зарицький О.М. – директор 
ЦГЗ, члени КР, слухачі КПК. 
Яворський П.В., Тевс С.С., 
Шарлович З.П., члени КР, 
слухачі КПК. 

3.5.2.1
1. 

Участь у Міжнародних освітніх форумах та виставках 
«Освіта та кар’єра», 2019-2020н.р. м. Київ; номінація 
«Компетентісний підхід в освітній діяльності вищої 
школи». 

жовтень, 2019 р. 
квітень, 2019 р. 

Шарлович З.П. – зав.відд. ПО 
молодших медичних 
спеціалістів, керівник, 
викладачі циклів КПК 

3.5.2.1
2. 

Підготувати до видання методичний посібник 
«Організація післядипломної освіти спеціалістів 
медсестринства». 

грудень, 2019 р. Шарлович З.П. – завідувач 
відділення ПО молодших 
медичних спеціалістів 

3.5.2.1
3. 

Регіональний етап конкурсу професійної майстерності 
спеціальності «Сестринська справа». березень, 2020 р. 

Яворський П.В,  
Крапівіна А.А., 
Шарлович З.П.  

3.5.2.1
4. 

Брати участь у нарадах начальників відділів кадрів ЗОЗ 
області з метою інформування щодо вимог якісного 
планування та організації курсів підвищення 
кваліфікації. 

Згідно плану 
УОЗ 

Шарлович З.П. –завідувач 
відділення ПО молодших 
медичних спеціалістів.  

3.5.2.1 Здійснювати зріз практичних навичок практикуючих та Впродовж 2019- Шарлович З.П., керівники та 
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5. тестовий контроль знань практикуючих медичних 
працівників. 

2020 н.р. викладачі циклів КПК. 

3.5.2.1
6. 

Привести у відповідність до нормативних вимог 
комплекси методичного забезпечення лекцій та 
практичних занять для слухачів курсів підвищення 
кваліфікації. 

Впродовж 2019-
2020 н.р. 

Шарлович З.П. – зав. відділення 
ПО молодших медичних 
спеціалістів, керівники та 
викладачів циклів КПК. 

3.5.2.1
7. 

Участь у Міжнародних освітніх форумах та виставках 
«Освіта та кар’єра», 2019-2020н.р. м. Київ; номінація 
«Компетентісний підхід в освітній діяльності вищої 
школи». 

жовтень, 2019 р. 
квітень, 2019 р. 

Шарлович З.П. – зав.відд. ПО 
молодших медичних 
спеціалістів, керівник, 
викладачі циклів КПК 

3.5.2.1
8. 

Розпочати роботу по вивченню можливості по 
впровадженню теледистанційного та змішаного 
навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

Вересень, 
2019 н.р. 

Яворський П.В.,  
Шарлович З.П., Волошенюк 
О.А., керівники циклів КПК 

3.5.2.1
9. 

Брати участь в організації та проведенні науково-
практичних конференцій, круглих столів, семінарів базі 
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР, 
закладів практичної охорони здоров'я області за участю 
слухачів курсів підвищення кваліфікації 

Впродовж 2019-
2020 н.р. 

Шарлович З.П. – зав. відділення 
ПО молодших медичних 
спеціалістів, керівники та 
викладачів циклів КПК. 

3.5.2.2
0. 

Використовувати сучасні інформаційні джерела для 
навчання слухачів в рамках безперервної освіти в 
міжкурсовий період (Інтранет, Facebook, Інтернет тощо). 

Впродовж 2019-
2020 н.р. 

Шарлович З.П. – зав. відділення 
ПО молодших медичних 
спеціалістів, керівники та 
викладачів циклів КПК. 

3.5.2.2
1. 

Розміщувати навчальні матеріали для практикуючих 
спеціалістів медсестринства у створеній групі в 
Facebook «Розвиток професійної майстерності 
спеціалістів медсестринства».  

Впродовж 2019-
2020 н.р. 

Шарлович З.П. – зав. відділення 
ПО молодших медичних 
спеціалістів, керівники та 
викладачів циклів КПК. 

 
3.6. Графік проведення конференцій і Координаційної 

ради з відділенням післядипломної освіти практикуючих медсестер роботи  
 

№ п/п Назва заходів Строк 
виконання 

Відповідальний Примітка 

3.6.1. Організаційна робота 
3.6.1.1. Організувати роботу Координаційної ради з 

питань безперервної післядипломної освіти 
практикуючих медсестер у 2019 – 2020 р. 

впродовж 
звітного 
періоду 

Яворський П.В. – голова КР, 
проректор з практичного навчання, 
Шарлович З.П. – секретар КР, 
завідувач відділення ПО. 

 

3.6.1.2. Затвердити план роботи Координаційної ради з 
питань безперервної післядипломної освіти 
практикуючих медсестер на 2019-2020 р. 

вересень  
2019 р. 

Яворський П.В. – голова 
Координаційної ради, 
Суслик М.П. –начальник управління 
охорони здоров'я Житомирської ОДА. 

 

3.6.1.3. Вдосконалювати систему післядипломної 
освіти медсестер згідно державних документів 
МОЗ та МОН України. 

впродовж 
звітного 
періоду 

Шарлович З.П. – завідувач відділення 
ПО, 
Коваленко В.О. – методист, 
керівники циклів підвищення 
кваліфікації. 

 

3.6.1.4. Розробити та затвердити в УОЗ ЖОДА 
календарний план курсів підвищення 
кваліфікації молодших медичних спеціалістів з 
медичною освітою на 2020 р. 

листопад Шарлович З.П. – завідувач відділення 
післядипломної освіти КВНЗ 
«Житомирський медичний інститут» 

 

3.6.1.5. Для забезпечення управління якістю освітньої 
діяльності у вищому медичному навчальному 
закладі, що сприятиме розвитку професійної 
майстерності слухачів, проводити семінари 
керівників циклів курсів підвищення 
кваліфікації молодших медичних спеціалістів з 
питань:  
- організація навчального процесу слухачів 
КПК;  
- впровадження сучасних інтерактивних та 
особистісно-орієнтовних інноваційних 
педагогічних технологій, застосування 
активних форм і методів навчання;  

впродовж 
звітного 
періоду 

 
 
 
 
КВНЗ «Житомирський медичний 
інститут» 
Гордійчук С.В. – проректор з 
навчальної роботи, 
Яворський П.В. – проректор з 
практичного навчання, голова 
Координаційної ради, 
Шарлович З.П. – завідувач відділення 
післядипломної освіти, 
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- вимоги до комплексу методичного 
забезпечення навчального процесу; 
- сучасні форми і методи проведення 
лекційних, практичних занять і виконання 
слухачами самостійної роботи в межах 
програм циклів;  
- ведення облікової та звітної документації. 

Коваленко В.О. – методист, 
керівники циклів підвищення 
кваліфікації. 

 
 

3.6.1.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Впроваджувати в навчальний процес ВМНЗ 
регіону та відділень післядипломної освіти: 
- методики проведення тренінгових 
занять та інтерактивних технологій для 
підготовки спеціалістів з питань: 
- профілактики передачі ВІЛ від матері до 
дитини; 
- інтегрованого ведення хвороб дитячого віку; 
- надання першої долікарської медичної 
допомоги хірургічного профілю в умовах 
сьогодення; 
- ролі медичної сестри в розвитку системи 
паліативної та хоспісної допомоги в Україні; 
- ролі медичної сестри в імунізації населення 
Україні; 
- особливо небезпечних інфекцій; 
- профілактики йододефіциту; 
- педагогічних основ навчання пацієнта і його 
родини в сімейній медицині; 
- формування професійної майстерності 
спеціаліста медсестринства на основі 
компетентного підходу; 
- організації та технології медичного захисту 
населення в умовах проведення сучасних 
антитерористичних операцій. 

впродовж 
звітного 
періоду 

 

Яворський П.В. - проректор з 
практичного навчання 
Шарлович З.П. – завідувач відділення 
ПО, 
Чекурда Г.В. – тренер ЮНІСЕФ, 
викладач інституту медсестринства 
Мухіна Т.С. – тренер ЮНІСЕФ, 
викладач медичного інституту, 
Варич А.М., Слінчак Н.В. – викладачі 
хірургічних дисциплін; 
 
Яворський П.В.– проректор з 
практичного навчання, голова 
Координаційної ради 
Мухіна Т.С. – тренер ЮНІСЕФ 
 
Бреднева Л.Ю. – лікар-інфекціоніст 
КУ ЦМЛ №1 
 
Шарлович З.П. – завідувач відділення 
післядипломної освіти 
Міщук І.М. – голова ЦК хірургічних 
дисциплін 

 

3.6.1.7. Участь Координаційної ради в роботі  
Асоціації медичних сестер  
Житомирської області. 

впродовж 
звітного 
періоду 

Яворський П.В. – голова КР, 
Шарлович З.П.,Тевс С.С. – голова 
Асоціації медичних сестер 
Житомирської області. 

 

3.6.2. Методична робота 
3.6.2.1. Провести засідання постійної робочої групи з 

питань діяльності Координаційної ради. 
не рідше 

один раз на 
квартал 

Яворський П.В. – голова 
Координаційної ради, 
Шарлович З.П. – секретар КР. 

 

3.6.2.2. Участь у семінарі, організованому відділенням 
післядипломної освіти молодших медичних 
спеціалістів спільно з ДУ «Центр розвитку 
медсестринства МОЗ України» на тему: 
«Управління якістю медичної освіти як 
компонента професійної майстерності 
спеціалістів медсестринства». 

29.08.2019 р. Балабанова К.В. директор ДУ «Центр 
розвитку медсестринства МОЗУ» 
Гордійчук С.В. – проректор з 
навчальної роботи  
Шарлович З.П. – завідувач відділення 
післядипломної освіти КВНЗ 
«Житомирський медичний інститут» 
ЖОР; 

 

3.6.2.3. Підготувати до видання методичні 
рекомендації з «Організації післядипломної 
освіти молодших медичних спеціалістів з 
медичною освітою». 

жовтень 
2019 р. 

Шарлович З.П. – завідувач відділення 
післядипломної освіти КВНЗ 
«Житомирський медичний інститут» 

 

3.6.2.4. Участь в науково-практичній конференції: 
«Вища освіта в медсестринства – перспективи 
та розвиток». 

24-25 
жовтня 
2019 р. 

Яворський П.В. – голова КР, 
Шарлович З.П. — завідувач від. ПО, 
секретар КР 

 

3.6.2.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведення спільного розширеного семінару-
наради Координаційної ради з питань 
безперервного післядипломного навчання 
молодших спеціалістів та Асоціації медсестер 
області:  
1). «Роль спеціалістів медсестринства у 
застосуванні профілактичних технологій та 
впровадження медсестринського процесу в 
кардіологічній практиці. 
2). «Роль медичної сестри у профілактиці 

 
 
 
 
 
 

01.10.2019 р. 
 
 

 

Яворський П.В., Тевс С.С., 
Шарлович З.П., Зарицький О.М. – 
директор ЦГЗ, члени КР, слухачі КПК. 
 
Яворський П.В., Тевс С.С., 
Шарлович З.П., члени КР, слухачі 
КПК. 
Яворський П.В., Шарлович З.П., Тевс 
С.С., члени КР. 
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цукрового діабету» до Всесвітнього дня 
боротьби з цукровим діабетом. 
3). Візуальні форми раку: компетентісний 
підхід  медичної сестри в профілактиці та 
ранній діагностиці. 
4). «Туберкульоз: небезпека поруч. 
Імунопрофілактика як засіб попередження 
керованих інфекцій», присвяченої 
Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом. 
5). «Ми за здоровий спосіб життя!» до 
Всесвітнього та Всеукраїнського Дня 
громадського здоров'я.  
6). Ми обрали професію медичної сестри. 

06.11.2019 р. 
 

 лютий, 
2020р. 

 
березень, 

2020р. 
 

квітень, 
2020р. 

 
травень, 
2020 р. 

Яворський П.В., Тевс С.С., 
Шарлович З.П., члени КР, слухачі 
КПК. 
 
Яворський П.В., Тевс С.С., 
Шарлович З.П., члени КР, слухачі 
КПК. 

 
Яворський П.В., Тевс С.С., 
Шарлович З.П., члени КР, Зарицький 
О.М. – директор ЦГЗ, члени КР, 
слухачі КПК. 
Яворський П.В., Тевс С.С., 
Шарлович З.П., члени КР. 

3.6.2.6. Участь у Міжнародній виставці «Освіта та 
кар’єра – День студента», 2019-2020рр. м. 
Київ; номінація «Компетентісний підхід в 
освітній діяльності вищої школи». 

впродовж 
2019-2020 р. 

Яворський П.В. – голова КР, 
проректор з ПН,  
Шарлович З.П. – зав.відд. ПО, 
керівник, викладачі та слухачі циклів 
КПК. 

 

3.6.2.7. Участь в інтегрованій науково-теоретичній 
конференції «Проінформований – значить 
захищений» до Всесвітнього дня боротьби зі 
СНІДом. 

грудень, 
2019 р. 

Шарлович З.П. – зав. відділення ПО, 
керівники та викладачі циклів КПК. 

 

3.6.2.8. Регіональний етап конкурсу професійної 
майстерності спеціальності «Сестринська 
справа. 

березень,  
2020 р. 

Яворський П.В. – проректор з ПН, 
Крапівіна А.А.. – завідувач НВП, 
Шарлович З.П. - зав. ВПО 
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Розділ 4 
Система наукової роботи та міжнародне співробітництво 

 
4.1. Наукова робота 

№  Назва заходів Термін 
виконання Відповідальний за виконання 

4.1.1. 

Організувати і провести  Х Міжнародну науково-практичну 
конференцію «Вища освіта та практика в медсестринстві», 
згідно з державним Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та 
науково-практичних конференцій на 2019 рік. 

Жовтень  
2019 

Оргкомітет конференції, 
Свиридюк В.З. 
Мельник А.О. 
Кучерук В.А. 

4.1.2. 

Підготувати до друку збірник наукових праць за результатами Х 
Міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта та 
практика в медсестринстві». 
 

Листопад 
2019 

Свиридюк В.З. 
Мельник А.О. 
Кучерук В.А. 

4.1.3. Підготувати до друку 22 номер  журналу «Магістр 
медсестринства». 

Жовтень 
2019 

Редакційна колегія: 
Свиридюк В.З. 
Мельник А.О. 
Кучерук В.А. 

4.1.4. Інформувати науково-педагогічний склад закладу та студентів 
про програму ERASMUS+на 2019-2020 навчальний рік. 

Вересень-
жовтень 

2019 

Свиридюк В.З. 
Мельник А.О. 

4.1.5. Підготувати до друку Вісник науково-дослідницьких робіт 
Житомирського медичного інституту за 2019 рік. 

Листопад 
2019 

Редакційна колегія, 
Свиридюк В. З. 
Мельник А.О. 

4.1.6. Інформувати та сприяти залученню науковців інституту до 
участі у міжнародних наукових грантах. 

Протягом 
року 

Свиридюк В.З.,  
Горай. О.В., 

Мельник А.О., 
завідувачі кафедр, провідні 

науковці 

4.1.7. 

Забезпечити участь студентів та молодих учених у міжнародних 
конференціях, семінарах і симпозіумах, створити умови для 
досконалого володіння ними однією або двома іноземними 
мовами. 

Постійно 

Проректор з наукової 
роботи, 

куратор та голова СНТ, 
завідувач навч.-метод 

лабораторії, завідувачі кафедр, 
ЦК іноземних мов 
наукові керівники 

4.1.8. 

Сприяти проведенню науково-практичних конференцій 
кафедрами та цикловими комісіями закладу за результатами 
науково-дослідної роботи із залученням медичних та 
фармацевтичного коледжів регіону. 

Протягом 
року 

Проректор з наукової 
роботи, 

куратор та голова СНТ, 
завідувач навчально-

методичної лабораторії, 
завідувачі кафедр, 

голови ЦК, 
наукові керівники, технічний 

відділ 

4.1.9. 

Забезпечити підтримку у проведенні наукових та 
методологічних семінарів на кафедрі «Сестринська справа», 
кафедрі природничих та соціально-гуманітарних дисциплін, 
кафедрі «Лабораторна діагностика», кафедрі «Громадське 
здоров’я». 

Протягом 
року 

Проректор з наукової 
роботи, 

куратор та голова СНТ, 
завідувач навчально-

методичної лабораторії, 
завідувачі кафедр, 

наукові керівники, технічний 
відділ 

4.1.10. 

Вивчити можливості щодо подання журналу «Магістр 
медсестринства» до «Національної агенції з якості» для 
включення журналу до переліку видань, де друкуються 
результати дисертаційних досліджень. 

Січень 
2020 

Свиридюк В.З. 
Мельник А.О.  

4.1.11. 
Продовжити роботу по оформленню і підготовці необхідних 
матеріалів для внесення журналу «Магістр медсестринства» до 
міжнародної наукометричної бази 

Протягом 
року 

Мельник А.О. 
 Свиридюк В.З. 

4.1.12. Продовжити роботу по удосконаленню web-сайту журналу 
«Магістр медсестринства». 

Протягом 
року 

Мельник А.О. 
Кучерук В.А. 

4.1.13. Забезпечити участь магістрів медсестринства у роботі 
Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених  

 
Березень 

Проректор з наукової 
роботи, 
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(м. Чернівці). 2020 куратор та голова СНТ, 
завідувач навчально-методичної 
лабораторії, завідувачі кафедр 

4.1.14. 
Забезпечити участь магістрів медсестринства у роботі 
Міжнародної студентської конференції  
(м. Тернопіль). 

Квітень 
2020 

Проректор з наукової 
роботи, 

куратор та голова СНТ, 
завідувач навчально-

методичної лабораторії, 
завідувачі кафедр 

4.1.15. Підготувати до друку 23 номер  журналу «Магістр 
медсестринства». 

Квітень  
2020 

Редакційна колегія, 
Свиридюк В.З. 
Мельник А.О. 
Кучерук В.А. 

4.1.16. 
Забезпечити участь у конференціях, семінарах, засіданнях 
наукових товариствах, методичних об’єднаннях  вищих 
медичних  навчальних закладів регіону, України. 

Протягом 
року 

Згідно з 
графіком 

Проректор з наукової 
роботи, 

куратор та голова СНТ, 
завідувач навчально-

методичної лабораторії, 
завідувачі кафедр 

4.1.17. Забезпечити науково-методичну допомогу у підготовці та 
захисті дисертацій здобувачам, аспірантам. 

Протягом 
року 

Заболотнов В.О. 
Наукові керівники 

4.1.18. Спланувати тематику магістерських робіт студентам 
спеціальності 223 Медсестринство першого року навчання. 

Згідно з 
графіком 

Заболотнов В.О. 
Наукові керівники 

4.1.19. 
Забезпечити завершення та підготовку до захисту магістерських 
робіт студентам спеціальності 223 «Медсестринство» 2-го року 
навчання. 

Згідно з 
графіком 

Заболотнов В.О. 
Наукові керівники 

4.1.20. 
Здійснити реєстрацію Вісника науково-дослідницьких робіт 
Житомирського медичного інституту у Міністерстві Юстиції 
України. 

Протягом 
року 

Редакційна колегія, 
Свиридюк В.З. 
Мельник А.О. 
Кучерук В.А. 

4.1.21. 

Подати заявку  на включення до державного Реєстру з’їздів, 
конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій на 
2021 рік Х Міжнародної науково-практичної конференції «Вища 
освіта та практика в медсестринстві» на базі навчального 
закладу. 

Травень 
2020 

Свиридюк В.З. 
Мельник А.О. 
Кучерук В.А. 

4.1.22. Сприяти роботі студентського наукового товариства. Протягом 
року 

Проректор з наукової роботи, 
куратор та голова СНТ, 

завідувач навчально-
методичної лабораторії, 

завідувачі кафедр, керівники 
науково-дослідних гуртків 

наукові керівники  

4.1.23. 
Забезпечити підтримку у проведенні звітних  науково-
практичних студентських конференцій СНТ за результатами 
науково-дослідної роботи. 

Лютий-
квітень 

2020 

Проректор з наукової роботи, 
куратор та голова СНТ, 

завідувач навчально-
методичної лабораторії, 

завідувачі кафедр, керівники 
науково-дослідних гуртків 

наукові керівники 

4.1.24. Провести звітні засідання студентського наукового товариства 
та студентських наукових гуртків. 

Травень 
2020 

Куратор та голова СНТ  
Керівники науково-дослідних 

гуртків 

4.1.25. Проведення методологічних семінарів за тематикою 
«Організація та проведення науково-дослідної роботи». 

Протягом  
року 

Проректор з наукової роботи, 
завідувач навчально-

методичної лабораторії, 
куратор та голова СНТ  

керівники науково-дослідних 
гуртків, 

наукові керівники 

4.1.26. Сприяти дотримання принципів академічної доброчесності 
науково-педагогічний працівників закладу та студентів.  

Протягом  
року 

Проректор з наукової роботи, 
завідувач навчально-

методичної лабораторії, 
куратор та голова СНТ  

керівники науково-дослідних 
гуртків, 
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наукові керівники 

4.1.27. 
Проводити перевірку наукових та магістерських робіт науково-
педагогічний працівників закладу та студентів на наявність 
академічного плагіату. 

Протягом  
року 

Мельник А.О. 

4.1.28. Брати участь у роботі робочої групи по впровадженню 
міжнародних стандартів якості ISO. 

Протягом  
року 

Свиридюк В.З. 
Мельник А.О. 

 
 

4.2. План роботи з міжнародного співробітництва 
 

№ Назва заходу Термін Відповідальні 

4.2.1. 

Підписати договори про співпрацю з теоретичними та 
практичними закладами охорони здоров’я Польщі, країн Європи 

протягом 
року 

Ректор,  
проректор з гуманітарної освіти, 

виховання і міжнародного 
співробітництва 

4.2.2. 
Проводити видачу міжнародних студентських квитків та 
міжнародних посвідчень для викладачів 

протягом 
року 

Проректор з гуманітарної освіти, 
виховання і міжнародного 

співробітництва 

4.2.3. 
Систематично проводити інформаційно-рекламну роботу з 
метою поширення за межами України позитивних відомостей 
про інститут 

протягом 
року 

Проректор з гуманітарної освіти, 
виховання і міжнародного 

співробітництва 

4.2.4. 
Брати участь у міжнародних науково-освітніх ярмарках, 
виставках та інших заходах  

протягом 
року 

Проректор з гуманітарної освіти, 
виховання і міжнародного 

співробітництва 

4.2.5. 
Створити та періодично оновлювати інформаційно-рекламний 
пакет навчального закладу українською та іноземними мовами  

протягом 
року 

Проректор з гуманітарної освіти, 
виховання і міжнародного 

співробітництва 

4.2.6. 

Ефективно використовувати комунікативні та інформативні 
можливості мережі Інтернет для доведення відомостей про 
інститут до міжнародних академічних і науково-дослідницьких 
кіл 

протягом 
року 

Керівник відділу технічних 
засобів навчання, проректор з 

гуманітарної освіти, виховання і 
міжнародного співробітництва 

4.2.7. 
Надавати інформацію співробітникам та студентам інституту 
про заходи, курси вивчення іноземних мов як в Україні так і за 
кордоном  

протягом 
року 

Проректор з гуманітарної освіти, 
виховання і міжнародного 

співробітництва 

4.2.8. 
Встановлювати нові та розвивати існуючі контакти з іноземними 
навчальними та науково-дослідницькими закладами. 

протягом 
року 

Проректор з гуманітарної освіти, 
виховання і міжнародного 

співробітництва 

4.2.9. 

Сприяти можливостям навчання, стажування, обміну 
студентами  та викладачами за кордоном у рамках програм. 
Систематично  інформувати студентів та викладачів про 
можливу участь у міжнародних освітніх та наукових програмах і 
проектах. 

протягом 
року 

Проректор з гуманітарної освіти, 
виховання і міжнародного 

співробітництва 

4.2.10. 
Формувати сприятливі умови для залучення іноземних студентів 
для навчання в інституті 

протягом 
року 

Проректор з гуманітарної освіти, 
виховання і міжнародного 

співробітництва 

4.2.11. 
Розробити та затвердити перелік навчальних та наукових 
програм інституту, орієнтованих на міжнародне співробітництво 

протягом 
року 

Проректор з гуманітарної освіти, 
виховання і міжнародного 

співробітництва 

4.2.12. 
Взяти участь у міжнародних конкурсах на отримання грантів на 
виконання фундаментальних наукових досліджень  

протягом 
року 

Проректор з гуманітарної освіти, 
виховання і міжнародного 

співробітництва 

4.2.13. 
Розробити систему заходів з інтеграції учбово-дослідницької та 
науково-дослідницької роботи студентів  

протягом 
року 

Проректор з гуманітарної освіти, 
виховання і міжнародного 

співробітництва 

4.2.14. 

Брати участь у програмі обміну студентами та викладачами 
згідно умов програми Erasmus+ 

протягом 
року 

Проректор з гуманітарної освіти, 
виховання і міжнародного 

співробітництва, 
завідувач навчально-методичної 

лабораторії 
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Розділ 5 
Система виховної роботи 

 
Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню й оновленню інтелектуального генофонду нації, 

виховання її духовної еліти – це мета, що стоїть перед навчальним закладом  на одному рівні з підготовкою 
висококваліфікованих фахівців,  досягнення якої  можливе лише за умови комплексного підходу і залучення до цієї роботи 
всього  викладацького складу Житомирського інституту медсестринства адміністрації, органів студентського самоврядування 
та громадських об’єднань студентської молоді. 

Виховна робота здійснюється згідно з чинним законодавством, нормативними документами і актами Міністерства 
освіти і науки України, Статутом інституту та відповідними керівниками і підрозділами, відділеннями, цикловими комісіями, 
кураторами академічних груп, органами студентського самоврядування. 

Заклад самостійно визначає зміст виховної роботи, умови організації, фінансового стимулювання кращих студентів, 
вирішення побутових питань, дозвілля, відпочинку та оздоровлення. 

Мета виховної роботи – формування цілісної особистості громадянина України (уособлення поєднання 
інтелектуального потенціалу, духовності, високого професіоналізму – як фахівця і як людини з яскраво вираженою 
національно-громадянською позицією). 

Головні завдання виховної роботи в закладі полягають у створенні сприятливих умов для розвитку і формування 
високих професійних і моральних якостей студентської молоді, активної участі в громадському житті, активної життєвої 
позиції, поваги до законів держави, національної свідомості і самосвідомості, національної гідності, патріотизму, міцного 
здоров'я, активного способу життя, гуманізму, духовності, творчого мислення і встановлення міжособистісних відносин: 

• оновлення системи виховання; 
• через усвідомлення критеріїв та методів досягнення успішної діяльності формувати у студентів ідеї успіху як мети й 

мотиву освітньої та життєвої стратегії; 
• розробка і запровадження різноманітних особистісних моделей взаємодії студентів і викладачів; 
• запровадження самоменеджменту як основної умови для творчої особистості; 
• опанування адаптивно-розвивальної технології самоменеджменту як вдосконалення професійного рівня кураторів 

груп. 
У зв'язку з цим виховна діяльність інституту спрямована на створення умов для змістовного дозвілля студентів, 

проектування виховної роботи в групах, розробку діючої моделі самоврядування та забезпечення механізмів зв'язку з 
громадськістю. 

 
 
Головними складовими системи виховної роботи є: 
• спрямування всієї навчально-виховної, позааудиторної діяльності педагогів на підготовку висококваліфікованих 

спеціалістів для роботи в якісно нових умовах розвитку суспільства – переходу до ринку і одночасне вироблення і 
формування їх соціальної активності, чітких громадянських позицій, національних і загальнолюдських цінностей, сприяння 
моральному становленню особистості; 

• глибоке переосмислення мети і завдань виховного впливу на студентів, змісту та форми організації виховної 
діяльності, використання провідних теоретико-методологічних принципів; 

• виховання і формування національних загальнолюдських цінностей у процесі гуманізації й гуманітарної освіти; 
• формування в молоді інтересу до історичного шляху українського народу і високої громадянської активності; 
• національний і загальнолюдський зміст освіти та виховання студентської молоді; 
• формування системи основних компонентів духовного світу особистості, використовуючи досвід духовності, звичаї і 

традиції українців; 
• використання виховних можливостей студентського самоврядування; 
• здійснення кураторами груп наукового керівництва процесом виховання, становлення особистості в колективі і через 

колектив; 
• активне використання інновацій у виховній роботі; 
• виховання свідомого ставлення до праці; 
• формування правової культури; 
• формування в студентів високої мовної культури; 
• пропагування здорового способу життя, профілактика алкоголізму, паління, наркоманії та СНІДу; 
• сприяння розвитку талановитої молоді; 
• соціально-психологічна допомога. 
Кожен з напрямків виховної роботи спрямований на досягнення мети, розв’язання конкретних завдань i передбачає 

використання вiдповiдних форм та методів роботи. Незмінна єдність, взаємодоповнюваність усіх видів виховання є важливою 
умовою результативності всієї діяльності  в цілому. 
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5.1. Організаційні заходи 

№ п/п Назва заходу Дата Відповідальні 
5.1.1. Підвести підсумки виховної роботи за 

2018-2019 н.р.; розробити та затвердити 
план виховної роботи на 2019-2020 н.р. 

До  
28.08.2019 

Проректор з гуманітарної освіти, 
виховання і міжнародного 

співробітництва 
5.1.2. Узгодити (затвердити): 

Плани виховної роботи відділень; 
Плани виховної роботи керівників 
академічних груп; 
План роботи керівників художньої 
самодіяльності; 
План роботи студентського 
самоврядування; 
 План роботи соціально - психологічної 
служби. 
 

До  
28.08.2019  

Проректор з гуманітарної освіти, 
виховання і міжнародного 

співробітництва, 
зав.відділеннями, керівники 
академічних груп з виховної 

роботи, органи студентського 
самоврядування інституту та 

гуртожитку 

5.1.3. Затвердити: 
Графік роботи вихователів гуртожитку; 
Графік чергування студентів академічних 
груп в закріплених аудиторіях в інституті. 

До  
14.09.2019  

Проректор з гуманітарної освіти, 
виховання і міжнародного 

співробітництва, 
Директор коледжу, 

Завідуючі відділеннями 
5.1.4. Вдосконалювати наповнення сайту 

інституту  щодо заходів з виховної роботи 
інституту. 

Постійно Проректор з гуманітарної освіти, 
виховання і міжнародного 

співробітництва 
Проректор з науково- 

педагогічної роботи, декани 
факультетів 

5.1.5. Проводити профорієнтаційну роботу зі  
школярами міста та області «День 
відкритих дверей», «Ярмарки професій». 

Протягом року Фахівець з профорієнтаційної 
роботи, зав.відділеннями 

5.1.6. Провести  вечори - зустрічі випускників 
інституту на базі закладу. 
 
 
 

Травень  
2020  

Проректор з гуманітарної освіти, 
виховання і міжнародного 

співробітництва 
5.1.7. Проводити відзначення студентів за 

досягнення в науковій, громадській, 
культурно-масовій та спортивній роботі. 
 

Протягом року 

Адміністрація, завідуючі 
відділеннями, завідувачі кафедр 

5.1.8. Сприяти реалізації Державної цільової 
соціальної програми «Молодь України» на 
2016-2020 роки. 

Постійно Адміністрація, 
зав. відділеннями, керівники 

академічних, органи 
студентського самоврядування 

інституту 
5.1.9. Сприяти реалізації комплексної програми 

«Патріот України». 
Протягом року Адміністрація, 

зав. відділеннями, керівники 
академічних, органи 

студентського самоврядування 
інституту 

5.1.10. Проводити соціально-педагогічний 
супровід студентів пільгових категорій: 
-обстеження матеріально-побутових умов 
проживання дітей-сиріт та осіб з числа 
дітей сиріт; 
-спілкування з опікунами студентів сиріт, з 
батьками студентів з інвалідністю. 

Постійно Зав. відділеннями, куратори 
груп, 

керівники академічних груп з 
виховної роботи, соціально-

психологічна 
служба 

5.1.11. Проводити виховну роботу з пільговим 
контингентом студентів: 
- які мають групу інвалідності; 
- дітей - сиріт і дітей, що були 
позбавлені батьківського піклування; 

- з числа малозабезпечених сімей; 
- переселенці з зони АТО. 

Постійно 

Адміністрація інституту, зав. 
відділеннями, керівники 

академічних груп з виховної 
роботи, соціально-психологічна 

служба 
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5.1.12. Проводити збори та бесіди зі студентами 
щодо питань правил охорони праці та 
безпеки життєдіяльності у навчальних 
корпусах, гуртожитках, на вулиці та в 
транспорті. 

Вересень 2019 Зав. відділеннями, куратори груп 

5.1.13. Сприяти реалізації комплексних програм з 
превентивного виховання. 
 
 
 

Постійно Зав. відділеннями, куратори 
груп, 

керівники академічних груп з 
виховної роботи, соціально-

психологічна 
служба 

5.1.14. Створити сприятливі умови для 
формування свідомого ставлення молоді та 
сімей з дітьми до збереження здоров'я, 
посилити проведення інформаційно-
просвітницької роботи щодо формування 
здорового способу життя, зокрема, з метою 
профілактики ризикованої поведінки, 
наркоманії, алкоголізму, тютюнокуріння, 
ВІЛ/СНІДу, інфекційних та соціально 
значимих неінфекційних захворювань 
тощо. 

Постійно Зав. відділеннями, куратори 
груп, 

керівники академічних груп з 
виховної роботи, соціально-

психологічна 
служба 

5.1.15. Впроваджувати соціальну рекламу, 
виготовляти та розповсюджувати 
інформаційні буклети, пам'ятки, плакати, 
методичну літературу, відеоролики щодо 
формування здорового способу життя, 
сприяти створенню умов для формування 
свідомого ставлення молоді до збереження 
здоров'я. 

Постійно Зав. відділеннями, куратори 
груп, 

керівники академічних груп з 
виховної роботи, соціально-

психологічна 
служба 

5.1.16 Здійснити впровадження у програми 
закладу профілактичних технологій з 
метою формування громадської позиції 
майбутніх медиків щодо усвідомленого і 
відповідального ставлення до власного та 
суспільного здоров'я, забезпечити 
проведення молодіжних інформаційно-
просвітницьких акцій. 

Постійно 

Адміністрація інституту, зав. 
відділеннями, керівники 

академічних груп з виховної 
роботи, соціально-психологічна 

служба 
5.2.17. Сприяти створенню і розповсюдженню 

навчальних програм, які пропагують 
здоровий спосіб життя, відповідальне 
ставлення до власного здоров'я, 
профілактику негативних явищ, шкідливих 
звичок та ризикованої поведінки. 

Постійно 
Адміністрація інституту, зав. 

відділеннями, керівники 
академічних груп з виховної 

роботи, соціально-психологічна 
служба 

5.1.18. Проводити соціологічні дослідження та 
анкетування з питань формування 
здорового способу життя, профілактики 
шкідливих 
звичок,травматизму,неінфекційних та 
інфекційних захворювань серед 
студентської молоді. 

Протягом року 

Зав. відділеннями, керівники 
академічних груп з виховної 

роботи, соціально-психологічна 
служба 

5.1.19. Організовувати та проводити спільно із 
зацікавленими організаціями, 
управліннями, відомствами, громадськими 
і благодійними об'єднаннями, релігійними 
громадами, спортивними товариствами та 
мистецькими колективами акції з нагоди 
днів: 
-боротьби з наркоманією; 
-боротьби з тютюнопалінням. 

Протягом року Адміністрація інституту, зав. 
відділеннями 

5.1.20. Брати участь у тематичних конкурсах 
малюнків, фоторобіт, агітаційних бригад, 
соціальної реклами з протидії торгівлі 
людьми, написанні творів-есе. 

Протягом року 
Зав. відділеннями, керівники 
академічних груп з виховної 

роботи 
5.1.21 Організовувати  виховну роботу зі Протягом року Зав. відділеннями, куратори 
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5.2. Заходи з адаптації студентів нового набору 

 
5.3. Національно-патріотичне виховання 

№ п/п Назва заходу Дата Відповідальні 

 

 

 

5.3.1. Провести урочисту посвяту в студенти, 
урочисту лінійку до Дня знань. 

30.08.2019 Адміністрація, Зав. відділення 
Куратори нового набору 

5.3.2. Провести бесіди в групах нового набору за 
темами:  
- «Будуємо Україну – демократичну 
країну» 
- «Пам’ятаємо, що ми українці» 
- «Україна – європейська держава» 
- «Що таке національна самоідентичність» 
- «Сучасні шляхи утвердження України як 
національної держави» 
- «Українська національна ідея: витоки, 
теорії, концепція» 
- «Шануймо свою національну гідність – і 
шановані будемо іншими». 

Вересень 2019 Куратори нового набору 

студентами щодо толерантності і 
терпимості у міжнаціональних відносинах, 
питаннях збереження миру, злагоди між 
усіма народами, етнічними, національними, 
релігійними групами. 

академічних груп з виховної 
соціально-психологічна служба 

5.1.22. Сприяти підтримці волонтерського руху 
студентства. 

Постійно Адміністрація інституту, ППО 
студентів, органи студентського 

самоврядування 
5.1.23. Проводити корекційну роботу зі 

студентами девіантної поведінки:  
-залучення до участі в роботі гуртків та 
секцій за інтересами; 
-індивідуальні консультації студентів та їх 
батьків; 
-консультації для педагогічних 
працівників, які працюють зі студентами 
девіантної поведінки. 

  

№ п/п Назва заходу Дата Відповідальні 
5.2.1. Сприяти створенню соціального паспорту 

закладу. 
Серпень Вересень 2019 Соціально-психологічна служба 

5.2.2. Провести анкетування з питань адаптації. Жовтень 
Листопад 

2019 

Соціально-психологічна служба 

5.2.3. Провести зустріч студентів пільгової 
категорії з представниками адміністрації. 

Жовтень  
2019 

Соціально-психологічна служба 

5.2.4. Організувати зустрічі з працівниками 
бібліотеки закладу та науково-медичної 
бібліотеки обласної клінічної лікарні 
ім.Ф.Гербачевського. 

Грудень 2019 Соціально-психологічна служба 

5.2.5 Організувати  екскурсію в Музей 
інституту. 

Жовтень 
Листопад 

2019 

Соціально-психологічна служба 

5.2.6. Проведення інструктажів з безпеки 
життєдіяльності: вступного (планового, 
позачергового), правил поводження в 
громадських місцях, правил дорожнього 
руху. 

Вересень 2019 Інженер з ОП, куратори груп 
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5.3.3 Провести круглий стіл «Україна – єдина 
країна». 

Лютий 2020 Бакалаври, 
Копетчук В.А. 

 

 

5.3.4. Провести тематичні екскурсії з 
відвідуванням об’єктів культурної 
спадщини Житомирщини та України в 
цілому. 

Протягом року ППО студентів, керівники 
академічних груп 

5.3.5. Організувати заходи до Дня Державного 
Прапора України, Дня Незалежності 
України  та Дня Житомира. 

23-24 серпня 2020 Адміністрація інституту 

5.3.6. Організувати екскурсію в Музей 
космонавтики м. Житомира. 

Жовтень 2019 Куратори 

5.3.7. Організувати екскурсію по місту 
«Житомир – моє рідне місто: вчора, 
сьогодні завтра». 

Вересень 
Жовтень 

2019 

Куратори груп 

5.3.8. Провести відкритий виховний захід до 145-
річчя навчального закладу «Шлях 
довжиною в 145 років». 

Грудень 2019 Спеціальність 224 «Технології 
медичної діагностики та 

лікування», Махновська І.Р., 
Тітова О.Т. 

5.3.9. Організувати заходи до:  
 
Міжнародного Дня миру 

 
Вересень 2019 

Проректор з гуманітарної 
освіти, виховання і 

міжнародного співробітництв, 
художні керівники, куратори 

перших курсів, 
Викладачі профільних 

предметів 
Дня захисника України Жовтень 2019 

Дня української писемності та мови Листопад 2019 
Дня вшанування пам’яті жертв Голодомору 
1932-¬1933 років 

Листопад 2019 

Дня шанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

Грудень 2019 

Дня Соборності і Свободи України Січень 2020 
Дня пам’яті жертв Голокосту Січень 2020 
Дня Конституції України Червень 2020 
Дня пам’яті Чорнобильської трагедії Квітень 2020 
Дня пам’яті героїв Крут Січень 2020 

5.3.10. Провести тематичні уроки, лекції, бесіди, 
історичні години, вікторини з питань 
національних, культурних традицій, 
звичаїв та обрядів народів Європи за 
тематикою «Подорож країнами Європи», 
«Європа в об’єктиві», «Освіта в Європі: 
впевнене майбутнє», «Україна на карті 
Європи». 

Квітень  
2020 

Проректор з гуманітарної 
освіти та виховання 

Зав. відділення 
Куратор груп 

5.3.11. Організувати впорядкування пам’ятників 
захисників України Другої світової війни 
та місць поховань воїнів Збройних Сил 
України, добровольців, волонтерів, які 
загинули під час АТО. 

Протягом року Проректор з гуманітарної 
освіти та виховання 
Рада студентського 

самоврядування 

5.3.12 Оновити експозицію музею з 
представленням інформації про героїв 
АТО, волонтерів, які зробили значний 
внесок у зміцнення обороноздатності 
України. 

Лютий 
 2020 

Зав. бібліотекою 
Рада студентського 

самоврядування 

 

5.3.13. Створити постійно діючі експозиції, 
виставки книг та історичних документів 
«Герої не вмирають», «Подвиг не має 
забуття», «Пишаємося героями Небесної 
сотні» та ін. 

Протягом року Зав. бібліотекою 
Рада студентського 

самоврядування 
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5.3.14. Проводити зустрічі з учасниками бойових 
дій на Сході України та волонтерами, 
відвідування військовослужбовців, які 
зазнали поранень. 

Протягом року Проректор з гуманітарної 
освіти та виховання 

Зав.відділення 

5.3.15. Організувати шефську допомогу воїнам 95-
ї окремої аеромобільної бригади. 

Постійно Адміністрація, 
органи студентського 

самоврядування 
ППО співробітників, ППО 

студентів 
5.3.16. Провести відкритий захід до ювілею 

великої перемоги «Пам’ятаємо! 
Перемагаємо!». 

Травень 2020 Спеціальність 224 «Технології 
медичної діагностики та 

лікування», Махновська І.Р., 
Косова І.А. 

5.3.17. Організувати виховний захід «Людської 
пам’яті мости» до 33 річниці 
Чорнобильської трагедії. 

Травень 2020 Федорець Г.В. 

5.3.18. Благодійна акція для дітей з обласного 
притулку для неповнолітніх «Чудеса 
творимо самі» з нагоди Дня Святого 
Миколая. 

Грудень 2019 Проректор з гуманітарної 
освіти та виховання 
Рада студентського 

самоврядування 
Студентський профком 

Магістри 
5.3.19. Організувати перегляд вітчизняних 

художніх і документальних фільмів, що 
відображають український вимір Другої 
світової війни. 

Протягом семестру Проректор з гуманітарної 
освіти та виховання 

Зав. бібліотекою 

5.3.20. Організувати книжкову виставку-реквієм 
«Ти у наших серцях, Україно» до Дня 
Гідності та свобод. 

Листопад Грудень 
2019 

Голумбевська М.В. 

5.3.21. Організувати виїзні екскурсії по визначним 
та історичним місцям України, по 
історичним місцям нашого міста. 

Протягом року Зав. відділення 
Куратори 

5.3.22. Провести бесіди:  
-«Традиції та звичаї українського народу», 
- «Найуспішніші особистості в історії 
України». 

Листопад Грудень 
2019 

Зав. відділення 
Куратори 

5.3.23. Взяти участь у святкуванні Дня міста. Вересень 2019 Студентська рада 
5.3.24. Організувати та провести  

QR-марафон до Дня історика «Стежками 
забутої історії Житомирщини». 

Березень 2020 Чорнописька О.І. 

5.3.25. Повести тиждень української мови до Дня 
слов'янської писемності та мови. 

Листопад 
2019 

Викладачі української мови 

5.3.26. Організувати книжкову виставку-
захоплення «Яка чудова українська мова» . 

Листопад 
2019 

Голумбевська М.В. 

5.3.27. Провести інтелектуальну гру  «Українська 
культура: вчора, сьогодні, завтра». 

Берещзень 2020 Кірячок М. Мельник А.О. 

5.3.28. Організувати та провести 
загальноінститутський флешмоб 
«#ялюблюукраїнське». 

Листопад 
2019 

Кірячок М.В., Мельник А.О, 
Чорнописька О.І, Кирпонос 

О.О. 
5.3.29. Провести навчально-виховний захід 

«Диктант національної єдності». 
Листопад 

2019 
Кірячок М.В., Мельник А.О, 
Кирпонос О.О., Поплавська 

С.Д. 
5.3.30. Організувати та провести інтелектуальну 

гру «Любов до слова», присвяченої  Дню 
рідної мови. 

Лютий 2020 Кірячок М.В., Мельник А.О, 
Кирпонос О.О. 

5.3.31. Провести презентацію «Новації  
українського правопису – 2019». 

Листопад 
2019 

Кірячок М.В., Мельник А.О, 
Кирпонос О.О. 

5.3.32. Організувати виставку квіткових 
композицій «Віра. Надія. Любов», 
присвячену Дню  працівника освіти. 

03.10.2019  Студентська рада 

5.3.33. Провести святковий концерт до Дня 
працівника освіти. 

03.10.2019  Худ. Керівники 
Студрада 
Профком 

5.3.34. Організувати книжкову виставку «9 Березень 2020 Голумбевська М.В. 
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березня 2020  - День народження Тараса 
Шевченка». 

5.3.35. Взяти участь у флешмобі до Дня 
вишиванки. 

Травень 2020 Кірячок М.В., Мельник А.О, 
Кирпонос О.О. 

5.3.36. Виявляти серед студентів творчо-
обдарованих особистостей і поповнювати 
збірник поетичних та прозових творів 
викладачів і студентів інституту «Душа. 
Творчість. Слово». 

Протягом року  Зав. бібліотекою 

 
 

5.4. Морально-етичне виховання 
 

5.4.1. Провести бесіди на тему:  
- «Толерантний світ – гармонійний світ 
- «Звідки до нас прийшла книга» 
- «Вплив мас-медіа на культурно-
мотиваційну поведінку студентства» 
- «Виховання у студентів прагнення до 
саморозвитку та інтелектуального росту» 
- «Життя прекрасне  - не губи його» 
- «Моральні принципи людини – твій 
погляд». 

Протягом року Групи нового набору 

5.4.2. Організувати заходи з нагоди 
відзначення: 
 
 Міжнародного дня толерантності 

 
 

Листопад 2019 

ЦК кураторів, керівники 
академічних груп ,органи 

студентського самоврядування, 
психологічна служба 

 Дня Св. Валентина Лютий 2020 

Міжнародного жіночого дня Березень 
2020 

Дня Матері Травень 2020 

5.4.3. Провести диспути: 
«Людина серед людей. Людські чесноти. 
Милосердя», «До міжнародного дня 
людей похилого віку»,  «Сімейні 
традиції». 

Жовтень  Грудень 2019 Зав. відділення 
Куратори 

5.4.4. Організувати та провести батьківські 
збори на всіх відділеннях. 

Жовтень Листопад 2019 Зав. відділення, Куратори груп 
нового набору 

5.4.5. Провести тематичні читацькі конференції 
та диспути за художніми творами на 
морально-етичну тематику. 

Протягом року 
Керівники академічних груп з 

виховної роботи, 
5.4.6. Забезпечити інформаційною літературою 

у гуртожитках інформаційних куточків з 
питань морально-етичного виховання. 

Протягом року 
Керівники академічних груп з 

виховної роботи, 
5.4.7. Провести бесіди, диспути, круглі столи, 

спрямовані на виховання морально-
етичних засад поведінки і світогляду 
студентської молоді. 

Протягом року Проректор з гуманітарної 
освіти, виховання і 

міжнародного співробітництва, 
Директор коледжу 

5.4.8. Організувати заходи до Дня Всесвітньої 
поезії. 

Березень 2020 Проректор з гуманітарної 
освіти, виховання і 

міжнародного співробітництва, 
бібліотека, 

органи студентського 
самоврядування 

5.4.9. Продовжити пошук творчих талантів, 
організація роботи гуртків художньої 
самодіяльності інституту. 

Вересень 2019 Проректор з гуманітарної 
освіти, виховання і 

міжнародного співробітництва, 
бібліотека, 

органи студентського 
самоврядування 

5.4.10. Провести вечори знайомств Вересень 2019 Органи студентського 
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першокурсників. самоврядування 
5.4.11. Сприяти відвідуванню мистецьких 

заходів, музеїв, театрів, тематичних 
виставок. 

Протягом року, за окремим 
графіком 

Проректор з гуманітарної 
освіти, виховання і 

міжнародного співробітництва, 
бібліотека 

керівники академічних груп з 
виховної роботи, ППО студентів 

5.4.12. Залучати студентів до участі в 
Міжнародних і Всеукраїнських 
конкурсах, виставках, до концертної 
діяльності в місті, області, регіоні на 
сценічних майданчиках. 

Протягом року Проректор з гуманітарної 
освіти, виховання і 

міжнародного співробітництва, 
художні керівники 

5.4.13. Організовувати виступи художніх 
колективів і окремих виконавців, 
виставок творчих робіт студентів. 

Протягом року Проректор з гуманітарної 
освіти, виховання і 

міжнародного співробітництва, 
художні керівники 

 

5.5. Громадсько-правове виховання  
 

5.5.1. Ознайомити студентів нового набору на 
виховних годинах з їх правами та 
обов’язками. 

Вересень 2019 Куратори груп 
 

5.5.2. Організовувати та підтримувати Правила 
внутрішнього розпорядку  в інституті. 

Протягом року Адміністрація, 
зав. відділеннями 

5.5.3. Проводити засідання ради з профілактики 
правопорушень. 

Протягом року Адміністрація 
зав. відділеннями, соціально-

психологічна служба 
5.5.4. Організовувати зустрічі в студентських 

колективах з представниками влади, 
представниками правоохоронних органів, 
служби в справах дітей, прокуратури, 
управління юстиції. 

Протягом року Адміністрація , зав. 
відділеннями , куратори груп 

5.5.5. Вживати заходів з протидії корупції в 
закладі. 

Постійно Адміністрація, органи 
студентського самоврядування, 

5.5.6. Проводити заходи щодо Державної 
програми протидії торгівлі людьми та до 
Дня боротьби торгівлі людьми. 

Жовтень 2019 
Адміністрація , куратори 

студентське самоврядування 
5.5.7. Проводити заходи з профілактики 

поширення ксенофобських і расистських 
проявів серед студентської молоді. 

Протягом року,  
за окремим графіком 

Адміністрація , 
Бібліотека закладу, викладачі 

правознавства, органи 
студентського самоврядування 

5.5.8. Провести виховний захід «Права та 
обов’язки у сфері охорони здоров’я». 

Квітень 2010 Бібліотека 

5.5.9. Організувати заходи до відзначення:  
 
Дня прав людини (до Міжнародного дня 
прав людини). 

 
 
 

Грудень 2019 

Викладачі профільних 
предметів, 
бібліотека, 

куратори студентське 
самоврядування 

Міжнародного Дня студента. Січень  
2020 

Міжнародного дня сім'ї. Травень 2020 
5.5.10. Провести години спілкування: 

- «Кримінальна відповідальність 
неповнолітніх»  
- «Твої права та обов’язки » 
- «Вчинки та відповідальність» 
- «Де починаються права людини» 
- «Права та обов’язки медичних 
працівників» 
- «Чи знаєш ти, що таке правова держава»  
- «Мій громадянський обов’язок». 

Жовтень Листопад 2019 Зав. відділення куратори 

5.5.11. Провести бесіди:  Вересень  Грудень 2019 Проректор з гуманітарної освіти 
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- «Чи варто сліпо вірити засобам масової 
інформації» 
- «Кожна людина має право на повагу» 
- «Ступінь свободи та міра 
відповідальності» 
- «Права і обов’язки студента» 
- «Норма поведінки в навчальному закладі, 
гуртожитку та поза їх межами»  
- «Великі права маленької людини» . 

та виховання 
Зав. відділення куратори 

5.5.12. Участь студентів відділень в бесіді на тему: 
«Злочин проти статевої недоторканності» 
(ст. Конституції України 152,156). 

Жовтень  
2019 

Куратори груп Представники 
правоохоронних органів 

 
5.6. Професійне виховання і трудова діяльність 

5.6.1. Взяти участь в заходах з благоустрою території, 
ремонтних роботах в  інституті, гуртожитку. 

Постійно Проректор з гуманітарної 
освіти та виховання 

Зав. відділення куратори 
5.6.2. Провести бесіди про  обережне ставлення до майна 

та обладнання в лабораторіях та кабінетах інституту.  
 

Постійно 
 

Зав.відділення Куратори 

5.6.3. Провести виховні години:  
- «Не можна лікувати тіло, не лікуючи душу» 
- «Історія виникнення медичного одягу» 
- «Фельдшер – молодший спеціаліст» 
- «Моя професія медика – це здорово» 
- «Що я маю знати про майбутню професію» 
- «Фельдшер – перший помічник людям на селі». 

Протягом року Зав.відділення Куратори 

5.6.4. Взяти участь в професійних конкурсах зі 
спеціальності «Стоматологія ортопедична» та 
«Медична сестра». 

Квітень Травень 2020 Зав. відділення, Куратори 

5.6.5. Провести відкритий виховний захід «Білий халат – 
символ медичної сестри». 

Травень 2020 Купріяненко А.В. 

5.6.6. У рамках святкування 145-річниці навчального 
закладу провести І – загальноінститутський конкурс 
«Кращий студент ЖМІ». 

Листопад 2019 Психологічна служба, куратори 
груп 

5.6.7. Організувати відкритий студентський захід до Дня 
медичної сестри. 

Травень 2020 Купріяненко А.В. 
Чернецька В.І. 

5.6.8. Провести майстер-клас «Мовна гігієна  як складова 
іміджу успішної особистості». 

Листопад 2019 
 

Кірячок М.В., Мельник А.О, 
Кирпонос О.О. 

5.6.9. Провести відкрите практичне заняття «Уроки гігієни 
в дитячому садку». 

Листопад 2019 
 

Петрук М.М. 

5.6.10. Організувати відкрите практичне заняття «Догляд за 
порожниною рота у дітей середнього шкільного 
віку». 

Листопад 2019 
Квітень 2020 

Самунь Н.М. 
 

Петрук М.М. 
5.6.11. Взяти участь у відкритому практичному занятті 

«Профілактика стоматологічних захворювань». 
Листопад 2019 Веклюк Т.А. 

5.6.12. Провести відкрите практичне заняття «Профілактика 
стоматологічних захворювань на основі 
інтерактивних технологій». 

Листопад 2019 Скиба І.М. 
Косенко В.М. 

5.6.13. Сприяти участі студентів та співробітників інституту 
у проведенні масових трудових акціях та 
здійснювати контроль за прибиранням аудиторій, 
закріплених за академічними групами. 

Протягом року Директор коледжу, 
зав.відділеннями 

5.6.14. Здійснювати контроль за дисципліною студентів. Протягом року ЦК кураторів груп , 
зав.відділенями, 

студрада 
5.6.15. Зустріч адміністрації зі студентами пільгової 

категорії задля моніторингу проблем та успіхів у 
навчанні та у соціально-побутовій сфері. 

Грудень 2019 Соціально-психологічна служба 
Куратори 

5.6.16. Тренінг для студентів-активістів, органів 
студентського самоврядування. На тему «Школа 
лідерства – школа перспектив». 

Лютий 
2020 

Соціально-психологічна служба 
Куратори 

5.6.17. Залучити студентів до навчання в школі місцевого 
самоврядування «Срібна вежа». 

Протягом року Студрада, 
ПК студентів 
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5.6.18. Провести майстер-клас «Новорічна іграшка своїми 
руками». 

Грудень 2019 Бібліотека, 
303гр., куратор Фещенко О.А. 

 
5.7. Превентивно-оздоровча робота 

5.7.1. Організовувати зустрічі з представниками 
благодійних фондів АСЕТ та «Місія в Україну». 

Протягом року  Зав. відділення, Куратори 

5.7.2. Провести відкриті уроки здоров’я в ЗОШ м. 
Житомира з профілактики захворювань порожнини 
рота. 

Жовтень 
Листопад 2019 

Відділення «Стоматологія» 
Самунь Н.М., Петрук М.М. 

Веклюк Т.А. 
5.7.3. Провести змагання внутрішньої спартакіади: 

− Міні-футбол 
− Волейбол 
− Баскетбол 
− Шахи. 

Згідно з графіком Момот О.П. 

5.7.4. Взяти участь в обласній спартакіаді медпрацівників. Згідно з графіком Момот О.П. 
5.7.5. Взяти участь у змаганнях з видів спорту на першість 

міста та області. 
Згідно з графіком Момот О.П. 

5.7.6. Організувати зустрічі студентів з медичними 
фахівцями до проведення заходів спрямованих на 
підвищення рівня інформованості щодо негативного 
впливу тютюнопаління 

Протягом року Проректор з гуманітарної 
освіти та виховання 

Зав. відділення 
Куратори 

5.7.7. Поновити санітарні бюлетні, куточки здоров’я, щодо 
шкідливості тютюнопаління. 

Протягом року Проректор з гуманітарної 
освіти та виховання 

Зав. відділення 
Куратори 

5.7.8. Організувати заняття у спортивних секціях. Постійно Куратори, 
викладачі фіз. 

виховання 
5.7.9. Організовувати спартакіади серед студентів, які 

проживають у гуртожитку. 
Вересень-жовтень 2019 Проректор з гуманітарної 

освіти, виховання і 
міжнародного співробітництва, 
кафедра фізичного виховання, 

вихователі гуртожитку 
5.7.10. Організувати товариські змагання, турніри з різних 

видів спорту. 
Протягом року Проректор з гуманітарної 

освіти, виховання і 
міжнародного співробітництва 

ППО студентів, органи 
студентського самоврядування 
Кафедра фізичного виховання 
роботи, декани факультетів, 

кафедра фізичного виховання 
та спорту, органи 

студентського самоврядування 
5.7.11. Пропагувати здоровий спосіб життя та спортивні 

здобутки. 
Протягом року Адміністрація , 

зав.відділеннями, куратори 
груп, 

органи студентського 
самоврядування 

5.7.12. Провести Науково-практичну конференцію на тему 
«Кір». 

Грудень 2019 401 с/с, куратор Чекурда Г.В. 

5.7.13. Провести Міжнародний день відмови від 
тютюнопаління. 
 
 

Листопад 2019 
Органи студентського 

самоврядування, 
зав.відділеннями 

5.7.14. Організувати науково-практичну конференцію 
«Харчові добавки, їх розповсюдження та вплив на 
організм людини». 

Березень 2020 Бакалаври, 
Вовк В.Т. 

5.7.15. Провести флешмоб «Паління. Скажемо разом НІ!». 19 вересня 2019 202 л/с, куратор Нікітченко 
В.М.. 

5.7.16. Організувати відкриту кураторську годину «Здорова 
молодь – здорова нація». 

Грудень 2019 Бакалаври 

5.7.17. Провести просвітницьку акцію до Дня боротьби зі 
СНІДом. 

Протягом року Проректор з гуманітарної 
освіти, виховання і 

міжнародного співробітництва 
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ППО студентів, органи 
студентського самоврядування 

5.7.18. Провести змагання з армреслінгу. Грудень 2019  Куратори, викладачі 
фіз.фиховання 

5.7.19. Провести змагання з настільного тенісу в залік 
спартакіади інституту. 

Листопад 
2019 

Куратори, викладачі 
фіз.фиховання 

5.7.20. Провести традиційні змагання черлідингу «Весняні 
грації». 

Березень 2020 Куратори, викладачі 
фіз.фиховання 

5.7.21. Взяти участь у Всеукраїнському веслуванні на 
човнах «Драгон» . 

Згідно з графіком Куратори, викладачі 
фіз.фиховання 

5.7.22. Провести лекції:  
- «Скандинавська хода, значення, популяризація» 
- «Рухова активність як складова здорового способу 
життя» 
- «Режим праці та відпочинку» 
- «Профілактика впливу негативних звичок на стан 
здоров’я дітей» 
- «Вплив шкідливих звичок на психічне та фізичне  
здоров’я молоді». 

Протягом року Проректор з гуманітарної 
освіти та виховання 

Зав. відділення 
Куратори 

 
 

5.8. Науково-дослідницька робота 
(пошукова робота, культура інтелектуальної праці) 

 
5.8.1. Залучати студентів відділень до роботи предметних 

гуртків. 
Постійно Куратори груп 

Викладачі дисциплін 
5.8.2. Засідання круглого столу: основні вимоги до 

написання реферату, науково-дослідницької роботи. 
Листопад 2019 Зав. відділення Куратори 

Викладачі 
5.8.3. Провести лекції: 

- «Як самостійно працювати з основною та 
додатковою літературою» 
- «Що таке науково-дослідницька робота студента». 

Жовтень 2019 
 

Куратори 
Викладачі 

5.8.4. Провести бесіди:  
- «Науково-дослідна робота студентів, як складова 
їхньої професійної компетентності та 
конкурентоспроможності на ринку праці» 
- «Поговоримо про іспити». 

Протягом року  Зав. відділення Куратори 

5.8.5. Організувати майстер-клас «Сучасні тенденції в 
створенні мультимедійних презентацій». 

Листопад 2019 402 л/с, куратор Рибак Л.М. 

5.8.6. Провести науково-практичну конференцію зі 
спеціальної педагогіки. 

Листопад 2019 Копетчук В.А. 

 
 

5.9. Художньо-естетичне та інтелектуально-дозвільневе виховання 
 

5.9.1. Організовувати перегляд вистав обласного музично-
драматичного театру ім. І.Кочерги. 

Протягом року Зав. відділення 
Куратори груп 

5.9.2. Організувати  виставку творчих робіт студентів. Протягом року Студрада Куратори 
5.9.3. Організувати конкурс художньої самодіяльності  

«Дебют першокурсника». 
Жовтень 2019 Зав. відділення Куратори 

5.9.4. Провести бесіди: 
- «Всесвітній день інформації» 
- «Різдвяні та новорічні традиції в родині». 

Протягом року Зав. відділення 
Куратори груп 

5.9.5. Взяти участь у благодійному ярмарку до Дня Святого 
Миколая. 

Грудень 
2019  

201 гр.,  куратор 
Невмержицька А.Л. 

303 гр., куратор Хробуст О.В. 
5.9.6. Провести відкритий виховний захід: «Святий 

Миколай». 
Грудень 

2019 
102 гр.,  куратор 
Титарчук Л.П. 

5.9.7. Взяти участь у Всеукраїнських фестивалях-конкурсах 
мистецтв. 
 

Протягом року Худ. керівники 

5.9.8. Провести вечір відпочинку до свята закоханих «День Лютий Худ. керівники 
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святого Валентина». 2020 
5.9.9. Проведення випускних заходів на відділеннях . Червень  2020 Зав.відділення, куратори 

5.9.10. Організувати святковий концерт, присвячений 
Міжнародному жіночому дню. 

Березень 2020 Худ. керівники 

5.9.11. Проведення конкурсу «Королева студентства 2020». Квітень   
2020 

Студрада, художні керівники 

5.9.12. Організувати святковий концерт до Дня Перемоги Травень  2020 Студрада, художні керівники 
5.9.13. Організувати святковий концерт, присвячений Дню 

медичного працівника. 
Червень  2020 Студрада, художні керівники 

5.9.14. Виховний захід до Всесвітнього дня толерантності 
«Толерантний світ – гармонійний світ». 

Листопад 2019 Зав. бібліотекою 
Соц. психологічна служба 

5.9.15. Поновити фотовиставку до Дня Перемоги «Солдат 
Перемоги». 

Квітень 
Травень 

2020 

Зав. бібліотекою 
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Розділ 6 
6.1. Система профорієнтаційної та ступеневої освіти 

 
№ 
з/п 

Заходи Термін 
виконання 

Відповідальний за виконання 

6.1.1. Планування профорієнтаційної роботи 
КВНЗ «Житомирський медичний 
інститут» Житомирської обласної ради на 
2019-2020 навчальний рік. 

До 
06.09.2019р. 

Фахівець з профорієнтації, 
завідувачі відділеннями, студрада 

6.1.2. Проведення днів відкритих дверей КВНЗ 
«Житомирський медичний інститут» 
Житомирської обласної ради. 

Листопад- 
червень 

Секретар приймальної комісії, 
фахівець з профорієнтації, завідувачі 

відділеннями, студрада 
6.1.3. Створення агітаційних груп для 

проведення профорієнтаційної роботи, 
презентаційних заходів у 
загальноосвітніх навчальних закладах 
Житомирської області. 

Вересень-жовтень Фахівець з профорієнтації, 
студрада 

6.1.4. Проведення рекламної діяльності через 
сайти КВНЗ «Житомирський медичний 
інститут» ЖОР, соціальні мережі, що дає 
можливість популяризувати навчальний 
заклад шляхом розміщення повної 
вичерпної інформації про життя 
інституту та коледжу. 

Протягом року Фахівець з профорієнтації, 
студрада, куратори груп 

6.1.5. Участь в проведені «Ярмарки професій», 
що організовуються обласними, 
районними та міськими центрами 
зайнятості. 

Протягом року Фахівець з профорієнтації, 
студрада, агітаційні групи відділень 

6.1.6. Участь в проведені дня кар’єри «Озвуч 
Талант громаді» для учнів 8-11 класів 
(для ОТГ). 

Протягом року Фахівець з профорієнтації, 
студрада, агітаційні групи відділень 

6.1.7. Оновлення друкованої продукції 
рекламно-профорієнтаційного характеру, 
рекламні банери, відеоролик . 

Листопад- 
червень 

Фахівець з профорієнтації, 
куратори груп 

6.1.8. Залучення студентів інституту до 
профорієнтаційної роботи під час 
проходження виробничої практики. 

Січень-травень Фахівець з профорієнтації, зав. 
навчально-виробничої практики, 

керівники груп виробничої практики 
6.1.9. Проведення спільних профорієнтаційних 

заходів з обласним та міським центрами 
зайнятості, з обласними та районними 
органами управління освіти. 

Протягом 
навчального року 

Фахівець з профорієнтації 

6.1.10. Провести агітаційну роботу серед 
випускників коледжу з метою залучення 
їх на навчання на бакалавраті інституту. 

Протягом року Секретар приймальної комісії, 
фахівець з профорієнтації 

6.1.11. Провести агітаційну роботу серед 
медичних сестер лікарень м. Житомир з 
метою залучення їх на навчання на 
бакалавраті та магістратурі інституту. 

Протягом року Секретар приймальної комісії, 
фахівець з профорієнтації 

6.1.12. Консультування випускників 
загальноосвітніх навчальних закладів, 
коледжів, технікумів з питань правил 
прийому до коледжу та інституту у 2020 
році. 

Протягом 
навчального року 

Секретар приймальної комісії, 
фахівець з профорієнтації 

6.1.13. Оновлення інформації для вступників на 
сайті інституту (розділ «Абітурієнт»). 

Протягом 
навчального року 

Секретар приймальної комісії, 
фахівець з профорієнтації 

6.1.14. Проведення спільних спортивних змагань 
між учнями м. Житомир та студентами 
КВНЗ «Житомирський медичний 
інститут» ЖОР. 

Протягом 
навчального року 

Кафедра фізичної культури, 
студрада 

6.1.15. Організація набору слухачів на навчання 
на підготовчих курсах коледжу та 
інституту. 

Протягом 
навчального року 

Секретар приймальної комісії, 
фахівець з профорієнтації 

6.1.16. Висвітлення аспектів життя та діяльності 
навчального закладу на сторінках 

Протягом року Секретар приймальної комісії, 
фахівець з профорієнтації, бібліотека 
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місцевої преси та обласної 
телерадіокомпанії. 

6.1.17. Організувати агітаційну робочу групу 
викладачів. Профорієнтаційною роботою 
охопити закріплені за кафедрою та 
цикловими комісіями  загальноосвітні 
заклади 

Протягом 
навчального року 

Фахівець з профорієнтації, голови  
циклових комісій, зав кафедрами 

6.1.18. Залучення до проведення профорієнтації 
роботи серед слухачів курсів підвищення 
кваліфікації представників відділення 
післядипломної освіти молодших 
медичних спеціалістів. 

Протягом 
навчального року 

Відділення післядипломної освіти 
молодших медичних спеціалістів 
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Розділ 7 
Система роботи бібліотеки 

 
7.1. Основні напрямки і задачі роботи бібліотеки на 

2019-2020 н. р. 
Бібліотека знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні Житомирського медичного інституту і є його навчально-

інформаційним та культурно-освітнім підрозділом. 
В своїй діяльності бібліотека керується чинним законодавством України, Законами України “Про бібліотеки і 

бібліотечну справу”,  “Про вищу освіту”,  “Про національну програму інформатизації”, наказами і розпорядженнями 
міністерств, ректора і адміністрації закладу, рекомендаціями Національної наукової медичної бібліотеки.  

Сьогодні в діяльності бібліотек проходять кардинальні зміни, перебудова системи обслуговування, яка спрямована на 
надання якісно нових послуг, пов’язаних з доступом до світових та вітчизняних інформаційних ресурсів.  

У 2019–2020 н. р. бібліотека планує спрямувати  роботу на ефективне та максимально повне забезпечення освітнього 
процесу сучасною літературою, задоволення інформаційних, загальнокультурних, освітніх та професійних запитів і потреб 
різних категорій користувачів,  підвищення оперативності і повноти надання об’єктивної інформації за запитами, 
удосконалення бібліографічного сервісу, сприяння розширенню кола потенційних споживачів інформації, формування 
позитивного іміджу бібліотеки як інформаційного, соціокультурного та просвітницького центру,    вдосконалення професійної 
майстерності працівників бібліотеки. 

Важливу частину роботи складає збереження та якісне формування фондів необхідною науковою, навчальною та 
довідковою літературою згідно сучасних вимог та потреб навчального закладу. На 1.07.2019 р. фонд бібліотеки складає 94519  
прим. 

Особлива увага буде приділена навчально-методичному забезпеченню освітнього процесу зі спеціалізацій освітнього 
ступеня бакалавр:  

− Загальна практика-сімейна медицина; 
− Екстрена медицина; 
− Організація і управління охорони здоров’я; 
− Фізична терапія, ерготерапія та  напряму підготовки магістр-сестра медична  зі спеціальності «Громадське 

здоров’я».  
Одним із нагальних завдань роботи   бібліотеки є створення необхідних умов для забезпечення своєчасною, 

достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій та створення сучасного і 
зручного інформаційного простору для користувачів. Посилення інноваційної складової до відбору інформації, її оброблення 
та своєчасного надання користувачам, зокрема бібліотечні послуги дистанційного обслуговування. 

 З цією метою бібліотека планує подальше формування, модернізацію, збереження та використання електронних 
інформаційних ресурсів,  вдосконалення доступу користувачів до мережі Internet.  Рівень і темпи комп’ютеризації бібліотеки 
не відповідають потребам часу. План поступового переходу на комп’ютерні технології бібліотечної праці передбачає 
подальше вдосконалення кваліфікації, переведення чергових технологічних операцій на автоматичне виконання. А це 
оновлення комп’ютерного обладнання, придбання комп’ютерів для доступу користувачів до електронних ресурсів. Сьогодні 
коло існуючих проблем в бібліотечній галузі надзвичайно широке, найбільш актуальні: 
автоматизація основних бібліотечних процесів; формування ЕБ, ЕК; освоєння Інтернет-технологій. 
  Інформаційний простір стає ближчим для користувачів завдяки сайту.  Сучасний стан розділу «Бібліотека» на сайті 
інституту потребує кардинальних технічних змін. 
 Посилення інтеграційної складової у формуванні всеукраїнського бібліотечно-інформаційного простору, створення 
спільного електронного інформаційного ресурсу – «Зведений каталог медичних бібліотек України» є запорукою якісного 
обслуговування студентів та науковців інституту. 

Високий професійний рівень бібліотечних працівників забезпечує якість надання бібліотечних послуг для 
користувачів. Протягом навчального року працівники бібліотеки планують приймати участь  в методичній роботі інституту, 
здійснювати методичне керівництво бібліотеками навчальних закладів медичного профілю,  підвищувати свою кваліфікацію 
шляхом участі у семінарах, тренінгах, методичних об’єднаннях бібліотекарів,  шляхом самоосвіти та вивчення досвіду роботи 
бібліотек ЗВО, ЖОУНБ  та ННМБУ. 

У планах бібліотеки  провести два засідання методичного об’єднання завідувачів бібліотек медичних та 
фармацевтичних освітніх закладів регіону.  

Інформаційна робота буде проводиться відповідно до потреб інституту, запитів користувачів, проблем, над якими 
працює педагогічний колектив. Велика увага приділяється індивідуальному обслуговуванню користувачів у різних формах. 

Бібліотека в 2019–2020 н. р. продовжить регулярні огляди літератури, які допоможуть розширити та поглибити 
фахові знання слухачам відділення післядипломної освіти. Користувачі мають можливість отримувати тематичні добірки за 
матеріалами електронної картотеки, яка  створена за допомогою програми «ІРБІС». 

Культурно-просвітницька робота бібліотеки спрямована на вирішення завдань, які стоять перед колективом 
інституту. Це формування моральних і професійних якостей майбутніх медичних працівників, виховання патріотичних рис, 
пропагування серед студентської молоді загальнолюдських цінностей, формування національної свідомості, активної 
громадянської позиції, етичне та естетичне виховання, розвиток навичок та умінь працювати з різними видами інформації. 
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7.2. Контрольні показники 
роботи бібліотеки на 2019--2020 н. р. 

№ 
з/п 

Назва показника План 2018-2019 Виконання 
плану 

План 2018-
2019 

1. 
 
 

4. 
5. 
6. 

Кількість користувачів 
- за реєстраційним номером  
- по системі інформаційного 

забезпечення 
Відвідування 
Книговидача 
Читаність 
Обертаність фонду 
Кількість масових заходів: 

- книжкових виставок 
- культ.-просвітн. заходів 
- оглядів літератури 
- бібліотечних довідок 

1820 
 
 
 

60150 
120500 

66 
1,2 

 
45 
7 
19 

850 

4038 
1871 
2167 

 
62915 

133478 
33 
1,4 

 
42 
5 
23 

805 

3524 
1424 
2100 

 
52500 

120000 
34 
1,2 

 
40 
5 

15 
805 

 
7.3. Організація бібліотечного обслуговування читачів 

 
 
№ 
з/п 

 
Назва заходу 

 
Термін 

виконання 
 

 
Відповідальні 

 
Примітка 

1. Переєстрація читачів 
 

Вересень 
січень 

Сучанова І.О., 
Голумбевська 

М.В. 

 
 

2. Бібліотечні уроки на І курсах (запис до бібліотеки, 
знайомство з правилами обслуговування та 
користування бібліотекою ) 

Вереснь Сучанова І.О., 
Голумбевська 

М.В. 

 

3. Видача підручників студентам  3-17 вересня Сучанова І.О 
Голумбевська 

М.В. 

 

4. Складання плану роботи. Координація та узгодження 
плану роботи з  комплексним навчальним планом 
роботи інституту 

Вересень 
Шарнопільська  

В.Ю. 

 

5. Аналіз читацьких формулярів з метою зменшення 
заборгованості користувачів бібліотеки, забезпечення 
заходів по відшкодуванню збитків. 

Протягом року Сучанова І.О., 
Голумбевська 

М.В. 
 

 

6. Реєстрація сторонніх відвідувачів Протягом року Сучанова І.О, 
Голумбевська 

М.В. 

 

7. Надання допомоги студентам, у підготовці до 
практичних, семінарських занять, написанні статей, 
рефератів, доповідей, у роботі над  магістерськими 
роботами з урахуванням галузевої специфіки. Підбір 
літератури, підготовка повідомлень.  

Протягом 
року 

 
Свистунович О. 

А. 
 

 

8. Робота з боржниками та  заміна втраченої літератури 
користувачами. 

Протягом року Сучанова І.О, 
Голумбевська 

М.В. 

 

9. Співпраця з радою студентського самоврядування, 
студентським профкомом, старостами.   

Протягом року Сучанова І.О, 
Голумбевська 

М.В. 

 

 
7.4. Формування та збереження фондів, організація довідково-пошукового апарату 

 
 

1. 
 

Співпраця з викладачами циклових комісій для 
покращення якісного складу бібліотечного фонду,  
його відповідності навчальним програмам та 

 
до 20.10. 

Шарнопільська 
В. Ю., 

голови циклових 
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доцільнішим використанням бібліотечних фондів. комісій 
 

2. 
Планування витрат на придбання нової літератури та 
передплату періодичних видань з головним 
бухгалтером. 

Вересень- 
жовтень 

Шарнопільська 
В. Ю., 

Дембровська 
Н.В. 

 

 
3. 

Вивчення  планів та пропозицій видавництв, 
відвідування бібколектору, книжкових магазинів, 
виставок тощо. 

Протягом року Шарнопільська 
В. Ю., 

Житнікова Т.О. 

 

 Поетапне упровадження Універсальної десяткової 
класифікації: 

− Розробка схеми для організації 
розстановки фонду в  книгосховищі та 
каталозі: поступове внесення змін. 

− Організація та ведення картотеки 
методичних рішень. 

− Визначення індексів документного 
масиву. 

− Внесення змін в програмне середовище  
«ИРБИС». 

− Одночасна реорганізація фонду і 
каталогів: відділ 61, 9 

Протягом року 

Житнікова Т.О. 

 

 
4. 

 

Своєчасна обробка літератури, яка надходить, 
реєстрація в каталогах і картотеках.( Прийом , облік, 
кодування, індексування, технічне опрацювання, 
акти надходжень; звірка цифрових показників обліку 
з бухгалтерією інституту). 

Протягом тижня з 
дня надходження Житнікова Т. О., 

Чиньона І. М. 

 

 
5. 

Оформлення передплати періодичних видань, 
реєстрація надходжень періодики, поповнення 
картотеки. 

Протягом року Свистунович О. 
А. 

 
 

6. Робота з фондом: розстановки; ремонт зношених 
книг; листків строків повернення, роздільників; 
реорганізація фонду. 

Протягом року Житнікова Т. О., 
 Чиньона І. М. 

 

7. Вилучення з фонду застарілої, зношеної, втраченої  
літератури. (Списання творів друку з інвентарних 
книг, каталогів, складання актів списання; вилучення 
з картотек каталожних карток) 

Протягом року Житнікова Т. О., 
Чиньона І. М. 

 

 

8. Регулярне проведення поточної  перевірки фонду. 
Подальша організація депозитарію 

Протягом року Житнікова Т. О., 
Чиньона І. М. 

 

9. Ведення  картотек: реєстраційна, знахідок, 
відмовлень. 

Протягом року 
 Житнікова Т. О  

10. Вивчення запитів користувачів, відмов, врахування 
їх при комплектуванні. 

Протягом року Шарнопільська 
В. Ю. 

 

11 Підтримання санітарно-гігієнічних умов зберігання 
фонду. 

1 раз у місяць Працівники 
бібліотеки 

 

12 Залучення благодійної допомоги для формування 
фондів бібліотеки. 

Протягом року Шарнопільська 
В. Ю. 

 

 

13. Продовжити  акцію “Прочитав сам - подаруй 
бібліотеці” 

Протягом року Житнікова Т. О.  

  
7.5. Культурно-просвітницька робота  (Додаток № 1) 

 
1. Популяризація  медичних знань, загальнолюдських 

цінностей: культури поведінки, кращих надбань 
майстрів мистецтв і культури, виховання патріотизму 
та поваги до звичаїв українського народу. (Книжкові 
виставки, віртуальні презентації, тематичні полички 
до знаменних і пам’ятних дат, інформаційні і 
тематичні виставки тощо) 

Протягом року 

Працівники 
бібліотеки 

 

2. Популяризація наукових та творчих здобутків, 
викладачів вузу, видатних земляків-медиків   

Протягом року Свистунович О. 
А. 
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3. Розкриття змісту фонду бібліотеки. (Книжкові 
виставки, віртуальні презентації, тематичні полички 
до знаменних і пам’ятних дат, інформаційні і 
тематичні виставки, бібліотечні уроки, презентації 
тощо) 

Протягом року 

Працівники 
бібліотеки 

 
 
 

4. Організація та популяризація полиць буккросингу Протягом року Житнікова Т. О.  
5. Розкриття фонду букіністичних видань Протягом року Житнікова Т. О.  
6. Організація та проведення заходів до 145-річчя від 

Дня заснування КВНЗ « Житомирського медичного 
інституту» ЖОР 

Вересень-лютий Шарнопільська 
В. Ю. 

 

 
7.6. Інформатизація та автоматизація бібліотечних процесів 

 

 
1. 

Удосконалення вміння працівників бібліотеки 
працювати з автоматизованою бібліотечною 
програмою «ІРБІС». 

Протягом року Свистунович О. 
А.  

2. 
Продовжити впровадження технології автоматичної 
ідентифікації,  штрих-кодування, найбільш 
використовуваної  частини фонду. 

Протягом року Житнікова Т. О.  

2. Продовжити поповнення. електронних баз даних. Протягом року 

Свистунович 
О.А., 

Житнікова Т.О. 
Чиньона І. М. 

 

3. 
 Модернізація сторінки бібліотеки на сайті інституту. Протягом року 

Шарнопільська 
В.Ю., 

ГолумбевськаМ.
В. 

 

4. Оновлення та модернізація комп’ютерної та 
організаційної техніки. Протягом року Шарнопільська 

В.Ю.  

 
7.7.  Довідково-бібліографічна та інформаційна  робота 

  

1. Виконання бібліографічних довідок. Протягом року Свистунович О. 
А.  

2. Облік бібліографічних довідок, аналіз якості  їх 
виконання, причини відмов. Протягом року Свистунович О. 

А.  

3. 

Надання допомоги читачам бібліотеки у складанні 
списків використаної літератури до наукових робіт, 
роз’яснювання правил бібліографічного опису 
джерел друку та електронних ресурсів. 

Протягом року 
 

Свистунович О. 
А.  

4. 
Проведення бібліотечних уроків для студентів з 
метою виховання культури читання, формування 
навичок роботи з книгою та інформаційної культури. 

Протягом року 
 

Голумбевська 
М.В., 

Сучанова І.О., 
Свистунович О. 

А., 
Житнікова Т.О. 

 

5. 

Здійснення інформування викладачів в запланованих 
режимах: 
- адміністрацію, науковців – в ВРІ (вибіркове 
розповсюдження інформації), 
- викладачів – за поточними запитами. 

Протягом року 
 

Свистунович О. 
А. 
 

 

6. 
 

На допомогу молодому науковцю: складання 
бібліографічних описів, бібліографічні посилання: 
загальні положення та правила складання 
(бібліотечні віртуальні уроки). 

Протягом року Свистунович О. 
А. 

 
 

 
7. 

Продовжити інформаційне забезпечення освітнього 
процесу у різних формах та режимах. Протягом року Працівники 

бібліотеки 
 

8. 

Укладати та розміщувати   в соціальних мережах 
бібліографічні списки літератури, покажчики, 
віртуальні книжкові виставки, віртуальні презентації 
та ін. 

Протягом року 

Свистунович О. 
А., 

Голумбевська 
М.В. 

 

 

 
 



  

50 
 

7.8. Бібліотечний маркетинг та менеджмент 
 

1 Співпраця з радою студентського самоврядування, 
студентським профкомом, старостами.   Протягом року 

Сучанова І.О., 
Голумбевська 

М.В. 

 

2. 
Організація роботи активу до участі в масових 
заходах, інформуванні студентів, подоланні 
заборгованості, ремонті книг. 

Протягом року Сучанова І.О 
 

 

 
3. 
 

Продовжити активну співпрацю  з директором 
коледжу, проректорами інституту, зав. 
відділеннями, кафедрами  кураторами груп з метою 
надання допомоги в організації освітнього процесу, 
проведенні виховних , культурно-просвітницьких 
масових заходів. 

Протягом року 

 
Шарнопільська 

В.Ю. 
 

 

4. Співпраця з бібліотечним установами, освітніми 
закладами. Протягом року Шарнопільська 

В.Ю. 
 

5. 
Психологічні тренінги для працівників бібліотеки 
із залученням до їх проведення працівників 
психологічної служби інституту. 

1 раз у півріччя 
Свистунович 

О.А., 
Боримська Л. В. 

 

6. Модернізація та оптимізація бібліотечних послуг. Протягом року Шарнопільська 
В.Ю. 

 

7. 
Організація іміджевих заходів (публікації у 
періодичних виданнях, соціальних мережах, масові 
заходи) 

Протягом року 
Шарнопільська 

В.Ю., 
 

 

8 Постійне оновлення сторінки бібліотеки  в 
соціальній мережі Facebook Листопад-грудень Чиньона І. М., 

Житнікова Т.О. 
 

 
Створення матеріалів та презентація роботи  
бібліотеки на сторінці  в соціальній мережі 
Instagram 

Грудень-січень Чиньона І. М., 
Житнікова Т.О. 

 

9. Аналіз кадрового потенціалу. Вивчення 
ефективності роботи працівників. Протягом року Шарнопільська 

В.Ю. 
 

10. Виконання планових показників. Протягом року Шарнопільська 
В.Ю. 

 

 
7.9. Підвищення кваліфікації та ділового рівня 

 

 
1. 

Участь в конференціях, семінарах,тренінгах,  
методичних об’єднаннях  з питань бібліотечної 
діяльності. 

 
   Постійно 

Шарнопільська 
В.Ю 

 

 
2. 
 

Впровадження в дію “Положення про бібліотеку 
КВНЗ      «Житомирський медичний інститут 
Житомирської обласної ради”,  виконання 
посадових інструкцій. 

Протягом року Шарнопільська 
В.Ю 

 

3. Розробка інструментарію для виявлення та 
формування читацьких інтересів студентів. Протягом року 

Сучанова І.О., 
Голумбевська М. 

В. 

 

4. Надання методичної допомоги бібліотекарям з 
бібліографічних питань. Протягом року Свистунович О. 

А. 
 

5. 
Здійснення науково-методичної підтримки 
співробітників з основ бібліотечних знань та 
формування електронного каталогу. 

Протягом року Свистунович О. 
А. 

 

6. 
Перегляд та знайомство з фаховою періодикою та 
новинами Інтернет-сайтів провідних бібліотечно-
інформаційних установ. 

Протягом року 
Свистунович О. 

А. 
Житнікова Т.О. 

 

7. Організація системи підвищення кваліфікації 
співробітників бібліотеки. Протягом року Шарнопільська 

В.Ю. 
 

8. Створення інструктивно-організаційних документів 
з роботи бібліотеки. Протягом року 

Шарнопільська 
В.Ю., 

Голумбевська 
М.В. 
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9.  Організація та проведення засідань  методичного 
об’єднання зав. бібліотек медичних та 
фармацевтичних закладів освіти регіону: 
І . 

1. Інноваційні  форми масової роботи 
бібліотек закладів вищої освіти:круглий 
стіл. 

2. Роль бібліотеки у супроводі навчальних  
видань за авторством викладачів 
коледжу:презентація досвіду КВНЗ 
«Житомирський фармацевтичний 
коледж» Житомирської обласної ради.  

3.  Сучасні тенденції розуміння мовлення 
як важливої умови збереження здоров’я 
людини:   бібліотечне спостереження. 

4. Бібліотека – майданчик для творчості: 
майстер-клас з виготовлення 
косметичних засобів.  

ІІ. 
1. Просвітницька місія сучасної бібліотеки 

закладу освіти «Разом ми створюємо 
майбутнє». Досвід, проблеми та 
перспективи: круглий стіл. 

2. Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті. 
Використання інтернет-сервісів для 
популяризації читання серед здобувачів 
освіти: тренінг. 

3. Літературна скарбниця: ювіляри року: 
презентація досвіду роботи бібліотеки 
КВНЗ "Бердичівський медичний коледж" 
Житомирської обласної ради. 

 
 

Листопад 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
квітень 

 
 
 
 

 
Шарнопільська 

В.Ю. 
Кравець Н .С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шарнопільська 
В.Ю. 

Шапран  Т. В. 

 

 
ДОДАТОК 1. 7.10.  Культурно-просвітницька робота бібліотеки 2019-2020 н. р. 

 
Назва заходу Форма проведення Дата Виконавець 

Нові надходження 
Виставка-огляд, 

віртуальна 
презентація 

Протягом року Житнікова Т.О. 

« Цікаві новинки з журнальної сторінки» Прес-калейдоскоп 
 щоквартально Житнікова Т.О. 

«Аптека для душі» (бібліотерапія) 

Рубрика на сторінці 
бібліотеки інституту 
в соціальній мережі 

Facebook 

Протягом року Голумбевська 
М.В. 

Календар знаменних , пам’ятних та медичних дат Інфографіка, 
ментальна карта щомісячно Голумбевська 

М.В. 

Перший урок до Дня знань 

Виставка-перегляд, 
методичні 

рекомендації щодо 
проведення 

28-30 серпня Свистунович 
О.А. 

«Знання – це скарб, а плідна праця – ключ до нього» - до Дня 
знань Виставка-інсталяція 30 серпня Свистунович 

О.А. 

«Знайомство з бібліотекою ЖМІ» Бібліотечні уроки з 
першокурсниками 1-14 вересеня 

Сучанова І.О, 
Голумбевська 

М.В. 

«Крокуючи рідним містом» -  до 1135-ї річниці від дня 
заснування міста 

Тематична 
віртуальна 

презентація з 
висвітлення фонду 

12 вересня Житнікова Т.О. 

«Аптека живої природи» - до Дня фармацевта 

Тематична 
віртуальна 

книжкова виставка з 
висвітлення фонду 

16 вересня Свистунович 
О.А. 

«Це цікаво!» -   Популярний кондитерський виріб Експрес-інформація 23 вересня Свистунович 
О.А. 
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Стівен Кінг – видатний письменник  чи попса? – до 72-річчя 
від дня народження відомого американського письменника 

Віртуальна 
презентація до знам. 

і пам. дати 
21 вересеня Житнікова Т.О. 

Перша операція по переливанню крові Інфографіка 25 вересеня Свистунович 
О.А. 

«Перший фізіолог миру» -  до 170-річчя від дня народження 
Івана Павлова Іінфографіка 26 вересня Свистунович 

О.А. 

«Біблеоклазм : коли й чому палять бібліотеки»  - до 
Всесвітнього дня бібліотек 

Віртуальна 
презентація  в 

соціальній мережі 
27 вересеня Чиньона І. М. 

«Цей день в історії» – Сигнал лиха Експрес-інформація 3 жовтня Чиньона І. М. 
« Людина повинна знати, як допомогти собі самій у хворобі, 
пам’ятаючи, що здоров'я є найбільшим багатством людини» 

(Гіппократ) – до Всесвітнього дня психічного здоров’я 

Виставка-порада 
 10 жовтня Чиньона І. М. 

«Ніхто не здолає твій дух і свободу, 
Козацькому роду тримать булаву. 

Міцній, Україно, для щастя народу, 
Для вірних нащадків на славу живи!» - до  Дня українського 
козацтва і захисника України. (Виставка до пам’ятної дати 

Кижкова виставка 
до знам. і пам. дати 14 жовтня Чиньона І. М. 

«І щоб я не робила, куди б не йшла, а думи про малювання 
завжди, як вірний друг, зі мною». (Катерина Білокур) – до Дня 

художника 

 
Інфографіка до 

знам. і пам. дати 
15 жовтня Чиньона І. М. 

Всесвітній день боротьби з інсультом 
 

Інфографіка-
попередження 29 жовтня Чиньона І. М. 

«Довідково-бібліотграфічний апарат (ДБА): теоретичний та 
практичний аспекти» 

Бінарне бібліотечно-
бібліографічне  

заняття 
листопад Свистунович 

О.А. 

У пошуках грибного царства Зустріч з цікавою 
людиною листопад Сучанова І.О. 

Оновлення матеріалів музею історії інституту. Інформація, 
стенди листопад 

Шарнопільська 
В.Ю. 

 

«Яка чудова українська мова!» – до Дня української 
писемності та мови» 

Виставка-
захоплення  до знам. 

і пам. дати 
9 листопада Голумбевська 

М.В. 

«Король української усмішки»  - 130 років від дня народження 
Остапа Вишні (Павла Михайловича Губенка) (1889- 1956), 

українського прозаїка, гумориста, сатирика 

Інфографіка 
(матеріали для соц. 
мережі Фейсбук) 

13 листопада Голумбевська 
М.В. 

«Ти у наших серцях, Україно!» -  День Гідності та Свободи Виставка-реквієм до 
знам. і пам. дати 21 листопада Голумбевська 

М.В. 

 Дихай вільно у світі без тютюну 
 

Виставка – заклик 21 листопада Голумбевська 
М.В. 

«Ми відповідальні за тих, кого приручили». ( Екзюпері 
«Маленький принц»)  - День домашніх тварин Інфографіка 30 листопада Голумбевська 

М.В. 

Будь проінформованим! Будь відповідальним! 
Бережи себе та навколишніх! 

Віртуальна  
тематична 

презентація 
грудень Житнікова Т.О. 

"Зона безпечного кохання"  - до Всесвітнього дня боротьби зі 
СНІДом Виставка-перегляд 1 грудня Житнікова Т.О. 

«За нами правда й Небеса» (А. Поліщук ) - до Дня збройних 
сил України Інсталяція 6 грудня Житнікова Т.О. 

Почни робити добро регулярно – до 
Дня благодійності 

Віртуальна 
мультимедійна 

презентація 
9 грудень Житнікова Т.О. 

«Я і мої права» - Міжнародний день захисту прав людини 
Тематична 

книжкова полиця 
 

10 грудня Житнікова Т.О. 

«Правова культура – міцність держави 

Віртуальна 
книжкова 

презентація з 
висвітлення фонду 

10 грудня Голумбевська 
М.В. 

Новорічна прикраса своїми руками Майстер-клас 17 грудня Чиньона І. М. 
«Читай! Формат не має значення». «Повірю в це Різдвяне 

диво…» Поетична феєрія 19 грудень Житнікова Т.О. 
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Всі в чеканні дива Інсталяція 24  грудень Житнікова Т.О. 

Календар медичних дат на 2019 рік Методична розробка січень Голумбевська 
М.В. 

Випуск ІІ «Душа. Творчість. Слово» 
Поетична збірка 
співробітників та 

студентів інституту 
січень 

Шарнопільська 
В.Ю. 

 
 

«Геніальний житомирянин» -  Сергій Павлович Корольов Інфографіка 12 січня Свистунович 
О.А. 

«Герої не вмирають»  - до Дня пам’яті «кіборгів» Виставка-пам’ять 
 16 січня Свистунович 

О.А. 

Міжнародний день обіймів Інфографіка 21 січня Свистунович 
О.А. 

«У єдності сила народу! Боже, нам єдності дай» -  до Дня 
Соборності України Книжкова виставка 22 січня Свистунович 

О.А. 
«Скорботна свічка пам’яті святої» - Міжнародний день пам'яті 

жертв Голокосту Книжкова полиця 27 січня Свистунович 
О.А. 

«Ішли у бій – ввійшли в безсмертя» - пам’яті героїв Крут Книжкова полиця 29 січня Свистунович 
О.А. 

«Крути в історії України» 

Віртуальна 
презентація до знам. 
і пам. дати до знам. і 

пам. дати 

29 січня Свистунович 
О.А. 

«Рак – не вирок, а виклик» 

Віртуальна  
тематична 

презентація  з 
висвітлення фонду 

4 лютого Сучанова І.О. 

«Талант – єдина новина, яка завжди нова» - 130-річчя від дня 
народження Бориса  Пастернака (1890-1960), російського 

письменника, лауреата Нобелівської премії 
Книжкова полиця 10 лютого Сучанова І.О. 

«Можна п’яніти від усього,але найприємніше оп’яніння від 
праці і любові» (У. Самчук ) - 115 років від дня народження 

Уласа  Олексійовича Самчука (1905-1987),українського 
письменника, театрального діяча - 

Книжкова полиця 20 лютого Сучанова І.О. 

«Хто вмирає в боротьбі, у серцях живе навіки» 
- День вшанування подвигу учасників Революції гідності та 

увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. 
Виставка-реквієм 20 лютого Сучанова І.О. 

«Відкрий , о рідна мово, свої скарбниці золоті» - до 
Міжнародного дня рідної мови 

Книжкова виставка 
 21 лютого Сучанова І.О. 

«Кожна людина має бачити сонце»  - до145 річчя від дня 
народження Володимира Петровича Філатова (1875-1956), 

українського офтальмолога, хірурга – 

Віртуальна  
тематична 

презентація 
27 лютого Голумбевська 

М.В. 

Що таке кропив'янка і звідки вона береться? 

Віртуальна  
тематична 

презентація  з 
висвітлення фонду 

лютий Житнікова Т.О. 

«Велич Тарасового слова»  - День народження Тараса 
Шевченка Виставка-портрет 9 березня Голумбевська 

М.В. 

«Дружини, які зробили своїх чоловіків великими» 
Віртуальна 
презентація 

 
8 березня Чиньона І. М 

«Захист прав споживачів – складова частина захисту прав 
людини!» - Всесвітній день захисту прав споживачів 

Віртуальна  
тематична 

презентація 
15 березня Голумбевська 

М.В. 

«Здорові зуби - здоровий організм»  - Всесвітній день здоров’я 
ротової порожнини Виставка – порада 20 березня Голумбевська 

М.В. 
"Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик 

до душі" (Л. Костенко)- Всесвітній день поезії Виставка-приманка 21 березня Голумбевська 
М.В. 

«Ліс – легені нашої планети» - Міжнародний день лісів Інфографіка 21 березня Голумбевська 
М.В. 

«Права та обов'язки людини у сфері охорони здоров'я» 
 Виховний захід квітень Голумбевська 

М.В. 
«Пульс земних стихій – до дня геолога Книжкова полиця 1 квітня Сучанова І.О. 

http://medicallaw.org.ua/fileadmin/user_upload/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0.pdf
http://medicallaw.org.ua/fileadmin/user_upload/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0.pdf
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«Істина в дорозі і ніщо її не зупинить». (Еміль Золя) - 
180 років від дня народження  Еміля Золя  (1840-1902 ) 

французького романіста, критика 
Книжкова полиця 2 квітня Сучанова І.О. 

«Тисячі речей необхідні здоровому, і тільки одна хворому - 
здоров’я . (І. Вільде) – до Всесвітнього дня здоров’я Книжкова виставка 7 квітня Сучанова І.О. 

Всесвітній день боротьби із хворобою Паркінсона Ментальна карта. 11 квітня Сучанова І.О. 
Всесвітній день боротьби з гемофілією Експрес-інформація 17 квітня Сучанова І.О. 

«Я не маю ніякого таланту, тільки допитливість». ( А. 
Ейнштейн) - 65 років з дня смерті Альберта Ейнштейна (1879-

1955), німецького та американського фізика-теоретика 

Віртуальна 
презентація 

 
18 квітня Сучанова І.О 

Книги – діти розуму. (Д.Свіфт) – до Всесвітнього  дня книги й 
авторського права. Книжкова виставка 23 квітня Сучанова І.О 

Шлях книги до читача 
Віртуальна 

мультимедійна 
презентація 

23 квітня Голумбевська 
М.В. 

«Він мав талант людяності. І вроджений і вистражданий». 
(Григір Тютюнник) -  100 років від дня народження Григорія 

Михайловича Тютюнника (1920-1961), українського 
письменника. 

Книжкова полиця 
 23 квітня Сучанова І.О 

«Чорнобильський дзвін - 
Печаль і журба, 
За тими б’є він, 

Кого вже нема…» -  до Дня Чорнобильської трагедії 

Книжкова виставка- 26 квітня Сучанова І.О. 

Апробація та  впровадження інноваційних бібліотечних  
технологій (вітчизняний та зарубіжний досвід) 

Тематичний список 
літератури травень Свистунович 

О.А. 
«Жінко ти завжди велична» - до Міжнародного дня акушерки Книжкова виставка 5 травня Житнікова Т.О. 

«Безсмертна велич перемоги»  - до Дня перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні Виставка-пам’ять 8 травня Житнікова Т.О. 

Людина в білому халаті, Наче ангел на землі -  до 
Міжнародного дня  медичної сестри 

Книжкова виставка-
перегляд 12 травня Житнікова Т.О. 

10 продуктів для гарної пам'яті Інфографіка травень Житнікова Т.О. 

Науковці Житомирського медичного інституту. В.Й. Шатило 
Бібліографічний 

покажчик 
 

травень Свистунович 
О.А. 

« Сім’я – безцінний дар, його потрібно берегти, а не 
руйнувати».  (Сьюзан Кинг) -  до Дня сім’ї 

Віртуальна  
тематична 

презентація  з 
висвітлення фонду 

15 травня Сучанова І.О. 

«Український феншуй: народні символи та обереги» 

Тематична 
віртуальна 

мультимедійна 
презентація 

травень Голумбевська 
М.В. 

Нові слова 2019 року Інфографіка травень Житнікова Т.О. 
«Як не нашкодити та допомогти своїй дитині»  - Міжнародний 

день захисту дітей Інфографіка 1 червня Чиньона І. М 

4 червня - Всесвітній день боротьби з карієсом (Віртуальна 
виставка, книжкова виставка) 

 

Віртуальна  
тематична 

презентація  з 
висвітлення фонду 

4 червня Чиньона І. М 

«Та не збідніє рука, що дає…»  - до Всесвітнього дня донора 
крові Книжкова виставка 14 червня Чиньона І. М 

5 міфів про донорство крові Інфографіка червень Чиньона І. М 
«Посмішка — це кращий макіяж» 

- День зубного техніка 
Книжкова виставка 
до знам. і пам. дати 25 липня Голумбевська 

М.В. 

«Стоп гепатит!» - Всесвітній день боротьби з гепатитом Книжкова виставка 
до знам. і пам. дати 25 липня Голумбевська 

М.В. 
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Розділ 8 
Система роботи з кадрами 

8.1. Попереднє планування атестації педагогічних працівників інституту 
на 2019-2020 навчальний рік «Атестація - 2020» 

 
  № 
 З/п 

Прізвище, ініціали Посада Кваліфікаційна 
категорія 
викладача 

Рік 
попередньої 

атестації 

Претендує на 
підтвердження/ 
встановлення 

категорії пр
им

іт
ка

 

1.  Бех Алла 
Григорівна 

Викладач 
оториноларинго-

логії 

спеціаліст вищої 
категорії, викладач- 

методист 

2015 спеціаліст вищої 
категорії, 
викладач-
методист 

 

2.  Вакулович Зінаїда 
Олексіївна 

викладач 
зуботехнічних 

дисциплін 

спеціаліст вищої 
категорії, викладач- 

методист 

2015 спеціаліст вищої 
категорії, 
викладач-
методист 

 

3.  Варич Алла 
Михайлівна 

викладач 
анестезіології та 
реаніматології, 

ВМП та медицини 
надзвичайних 

ситуацій 

спеціаліст другої 
категорії 

2015 спеціаліст 
першої категорії 

 

4.  Васільєва Юлія 
Валеріївна 

викладач 
англійської мови 

 

спеціаліст другої 
категорії 

2015 спеціаліст 
першої категорії 

 

5.  Волошенюк Оксана 
Анатоліївна 

викладач 
основиінформатики 
та обчислювальної 

техніки 

спеціаліст вищої 
категорії 

2015 спеціаліст вищої 
категорії 

 

6.  Горай Ольга 
Віцентіївна 

викладач історії 
медсестринства, 

проректор з 
гуманітарної освіти 

та виховання і 
міжнародного 

співробітництва 

відповідає 
займаній посаді 

проректора з 
гуманітарної освіти 

та виховання і 
міжнародного 

співробітництва 

2015 відповідність 
займаній посаді 

 

7.  Гордійчук Світлана 
Вікторівна 

викладач медичної 
біології, методології 

наукової роботи, 
безпечного 
лікарняного 

простіру, 
проректор з 

навчальної роботи 

відповідає 
займаній посаді 

проректора з 
навчальної роботи 

2015 відповідність 
займаній посаді 

 

8.  Єфіменко 
Костянтин Іванович 

викладач Захисту 
Вітчизни 

Спеціаліст - спеціаліст 
другої категорії 

 

9.  Ігнат’єв Віктор 
Володимирович 

викладач фізичного 
виховання 

спеціаліст вищої 
категорії, старший 

викладач 

2015 спеціаліст вищої 
категорії, 
старший 
викладач 

 

10.  Іващенко Тетяна 
Петрівна  

вихователь 
гуртожитку  

Спеціаліст - спеціаліст 
другої категорії 

 

11.  Кочина Анна 
Василівна 

викладач 
інфекційних хвороб 

спеціаліст вищої 
категорії, викладач- 

методист 

2015 спеціаліст вищої 
категорії, 
викладач-
методист 

 

12.  Куценко Ганна 
Федорівна 

викладач 
акушерства та 

гінекології, 
планування сім’ї 

 

спеціаліст вищої 
категорії, викладач- 

методист 

2015 спеціаліст вищої 
категорії, 
викладач-
методист 
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13.  Леонченко Наталія 
Петрівна 

викладач фізіології  спеціаліст вищої 
категорії, викладач- 

методист 

2015 спеціаліст вищої 
категорії, 
викладач-
методист 

 

14.  Лучак Людмила 
Дмитрівна 

викладач 
дерматології та 

венерології 

спеціаліст вищої 
категорії, викладач- 

методист 

2015 спеціаліст вищої 
категорії, 
викладач-
методист 

 

15.  Малашевська 
Валентина Янівна 

викладач педіатрії, 
медсестринства в 

педіатрії 

спеціаліст вищої 
категорії, викладач- 

методист 

2015 спеціаліст вищої 
категорії, 
викладач-
методист 

 

16.  Мельник Лілія 
Анатоліївна 

викладач основ 
медсестринства, 

догляд за хворими, 
загальний догляд за 
хворими та медична 

маніпуляційна 
техніка 

спеціаліст другої 
категорії 

2015 спеціаліст 
першої категорії 

 

17.  Міщук Ігор 
Миколайович 

 

викладач хірургії, 
клінічного 

медсестринства в 
хірургії, 

медсестринства в 
хірургії, онкології, 

невідкладних станів 
в хірургії 

спеціаліст вищої 
категорії, викладач- 

методист 

2015 спеціаліст вищої 
категорії, 
викладач-
методист 

 

18.  Момот Олександр 
Петрович 

викладач фізичного 
виховання 

спеціаліст вищої 
категорії, викладач- 

методист 

2015 спеціаліст вищої 
категорії, 
викладач-
методист 

 

19.  Мухін Євген 
Михайлович 

викладач педіатрії, 
невідкладних станів 

в педіатрії, 
медсестринства в 

педіатрії 

спеціаліст вищої 
категорії, викладач- 

методист 

2015 спеціаліст вищої 
категорії, 
викладач-
методист 

 

20.  Нікітченко Вікторія 
Миколаївна 

Викладач 
фармакології 

 

спеціаліст ІІ 
категорії 

2012 спеціаліст 
першої категорії 

 

21.  Ожго Наталія 
Станіславівна 

викладач основ 
медсестринства та 
загального догляду 

за хворими, 
медсестринства в 

хірургії 

спеціаліст ІІ 
категорії 

2015 спеціаліст 
першої категорії 

 

22.  Піскарьова 
Антоніна Іванівна 

викладач основ 
загальної та 

медичної 
психології, 

директор коледжу  

відповідає займаній 
посаді директора 

коледжу, 
спеціаліст вищої 

категорії, викладач- 
методист 

2015 відповідність 
заманій посаді, 

спеціаліст вищої 
категорії, 
викладач- 
методист 

 

23.  Поплавська 
Світлана Дмитрівна 

викладач 
української мови за 

професійним 
спрямуванням, 

Історії медицини та 
медсестринства 

спеціаліст вищої 
категорії, викладач- 

методист 

2015 спеціаліст вищої 
категорії, 
викладач- 
методист 

 

24.  Рябокляч Олександр 
Юрійович 

викладач латинської 
мови 

спеціаліст вищої 
категорії 

2015 спеціаліст вищої 
категорії 

 

25.  Свиридюк Василь 
Зіновійович 

проректор з 
наукової роботи, 

внутрішня 
медицина 

відповідає займаній 
посаді проректора з 

наукової роботи 

2015 відповідність 
заманій посаді 

 

26.  Сердега Наталія викладач спеціаліст вищої 2015 спеціаліст вищої  
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Олексіївна англійської мови категорії, викладач- 
методист 

категорії, 
викладач-
методист 

27.  Тітова Олена 
Тихонівна 

викладач 
основиекології та 
профілактичної 

медицини 

спеціаліст другої 
категорії 

2015 спеціаліст 
першої категорії 

 

28.  Чернецька 
Валентина Іларіївна 

викладач 
патоморфології та 

патофізіології, 
анатомії 

спеціаліст вищої 
категорії, викладач- 

методист 

2015 спеціаліст вищої 
категорії, 
викладач- 
методист 

 

29.  Шатило Віктор 
Йосипович 

ректор медичного 
інституту, 

Соціальна медицина 
та медична 
статистика 

відповідає займаній 
посаді ректора 

медичного 
інституту 

2015  
 

відповідність 
заманій посаді 

 

30.  Яворський Павло 
Вацлавович 

проректор з 
практичного 

навчання, 
акушерство та 

гінекологія 

відповідає займаній 
посаді проректора з 

практичного 
навчання 

2015 
 

відповідність 
заманій посаді 

 

 
8.2. Попереднє планування підвищення кваліфікації педагогічних працівників інституту 

 
 № 

З/п 
Прізвище, ініціали 

викладача 
Дисципліни,які 

викладає 
Рік База підвищення 

кваліфікації 
Форма підвищення 

кваліфікації 

пр
им

іт
ка

 

1. Горай Ольга 
Віцентіївна 

Сучасні 
психолого-

педагогічні та 
організаційні 

аспекти діяльності 
керівного складу 

ВМНЗ України 1-2 
р.а. 

2019 ЖДУ ім. І. Франка 
Сучасні психолого-

педагогічні та 
організаційні 

аспекти діяльності 
керівного складу 

Підвищення 
кваліфікації 

 

2. Гордійчук Світлана 
Вікторівна 

Медична біологія. 
Сучасні 

психолого-
педагогічні та 
організаційні 

аспекти діяльності 
керівного складу 

ВМНЗ України 1-2 
р.а. 

2019 ЖДУ ім. І. Франка 
Сучасні психолого-

педагогічні та 
організаційні 

аспекти діяльності 
керівного складу 

Підвищення 
кваліфікації 

 

3. Піскарьова 
Антоніна Іванівна 

Сучасні 
психолого-

педагогічні та 
організаційні 

аспекти діяльності 
керівного складу 

ВМНЗ України 1-2 
р.а. 

2019 ЖДУ ім. І. Франка 
Сучасні психолого-

педагогічні та 
організаційні 

аспекти діяльності 
керівного складу 

Підвищення 
кваліфікації 

 

4. Свиридюк Василь 
Зіновійович 

Організація і 
управління 
охороною 
здоров’я 

2019 Організація та 
управління 

охороною здоров'я 
Національна 

медична академія 
післядипломної 
освіти ім. П.Л. 
Шупика МОЗ 

України 

Підвищення 
кваліфікації 

 

5. Шатило Віктор Організація і 2019 Організація та Підвищення  



  

58 
 

Йосипович  управління 
охороною 
здоров’я 

управління 
охороною здоров'я 

Національна 
медична академія 
післядипломної 
освіти ім. П.Л. 
Шупика МОЗ 

України 

кваліфікації 

6. Яворський Павло 
Вацлавович 

Організація та 
управління 

охороною здоров'я 

2019 Організація та 
управління 

охороною здоров'я 
Національна 

медична академія 
післядипломної 
освіти ім. П.Л. 
Шупика МОЗ 

України 

Підвищення 
кваліфікації 

 

7. Васільєва Юлія 
Валеріївна 

викладач 
англійської мови 

2019 ЖОІППО Підвищення 
кваліфікації 

 

8. Рябокляч 
Олександр 
Юрійович 

викладач 
французької мови 

 
2019 

ЖОІППО Підвищення 
кваліфікації 

 

 9. Костинська Наталія  
Анатоліївна 

викладач 
англійської мови 

2019 ЖОІППО Підвищення 
кваліфікації 

 

 10. Сердега Наталія  
Олексіївна 

викладач 
англійської мови 

2019 ЖОІППО Підвищення 
кваліфікації 

 

 11. Левківська 
Світлана 

Миколаївна 

викладач фізики 
та астрономії 

 

2019 ЖОІППО Підвищення 
кваліфікації 

 

 12. Момот Олександр  
Петрович 

викладач 
фізичного 
виховання 

2019 ЖОІППО Підвищення 
кваліфікації 

 

 13. Петрук Юрій 
Миколайович  

викладач 
фізичного 
виховання 

2019 ЖОІППО Підвищення 
кваліфікації 

 

 14. Пірожкова Інна 
Олексіївна 

викладач медичної 
біології, ріст та 

розвиток людини 

2019 м. Київ, НМУ 
ім.О.О.Богомольця 

Підвищення 
кваліфікації 

 

 15. Міщук Ігор 
Миколайович  

викладач хірургії, 
медсетринства в 

хірургії, НС в 
хірургії 

2019 ЖМІ, КПК Підвищення 
кваліфікації 

 

 16. Хватова Ольга 
Олександрівна  

Викладач 
медсестриства у 

внутрішній 
медицин 

2019 ЖМІ, КПК Підвищення 
кваліфікації 

 

 17. Сегедіна Яніна 
Петрівна  

викладач основ 
медсестринства 

2019 ЖМІ, КПК Підвищення 
кваліфікації 

 

 18. Леонченко Наталія 
Петрівна 

викладач 
фізіології 

2020 м. Київ, НМУ 
ім.О.О.Богомольця 

Підвищення 
кваліфікації 

 

 19. Нікітченко Вікторія 
Миколаївна  

викладач 
фармакології 

2020 м. Київ, НМУ 
ім.О.О.Богомольця 

Підвищення 
кваліфікації 

 

 20. Тітова Олена 
Тихонівна 

викладач основ 
екології та 

профілактичної 
медицини 

2020 м. Київ, НМУ 
ім.О.О.Богомольця 

Підвищення 
кваліфікації 

 

 21. Донецька Людмила 
Миколаївна 

викладач 
медсестринства в 

педіатрії  

2020 ЖМІ, КПК Підвищення 
кваліфікації 

 

 22. Кравчук Світлана 
Марківна 

викладач 
медсестринства в 

педіатрії 

2020 ЖМІ, КПК Підвищення 
кваліфікації 

 

 23. Дика Богдана викладач 2020 ЖМІ, КПК Підвищення  
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Миколаївна медсестринства в 
психіатрії та 
наркології 

кваліфікації 

 24. Круковська Ірина 
Миколаївна  

викладач  
медсестринських 
теорій та процесу 

2020 ЖМІ, КПК Підвищення 
кваліфікації 

 

 25. Самборська Наталія 
Миколаївна 

викладач 
англійської мови 

2020 ЖОІППО Підвищення 
кваліфікації 

 

 26. Іваненко Ірина 
Володимирівна 

викладач 
технологій 

2020 ЖОІППО Підвищення 
кваліфікації 

 

 27. Кирпонос Ольга 
Олександрівна 

викладач 
української мови 

та літератури 

2020 ЖОІППО Підвищення 
кваліфікації 

 

 28. Плоткіна Людмила 
Петрівна 

викладач 
інформатики 

2020 ЖОІППО Підвищення 
кваліфікації 

 

 29. Волошенюк Оксана 
Анатоліївна 

викладач 
інформатики 

2020 ЖОІППО Підвищення 
кваліфікації 

 

 30. Журавська Лариса 
Леонідвна 

викладач 
інформатики 

2020 ЖОІППО Підвищення 
кваліфікації 

 

 31. Іващенко Тетяна 
Петрівна  

вихователь 
гуртожитку 

2019 ЖОІППО Підвищення 
кваліфікації 
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Розділ 9 
Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

 (Система менеджменту якості інституту) 
 

№ з \ п З а х од и Т е р м і н 
п р о в е д е н н я 

В і д п о в і д а л ь н и й , 
в и к о н а в ц і 

 

9.1 Реформування сертифікованої СМЯ інституту відповідно до вимог ДСТУ ISO 
9001:2015 Системи упрaвлiння якiстю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT) 

9.1.1 Створення методики внесення змін у СМЯ (розділ 6 ДСТУ 
ISO 9001:2015). вересень Гордійчук С.В., 

Коваленко В.О. 
 

9.1.2 Створити методику формування знань керівників структурних 
підрозділів (розділ 7 ДСТУ ISO 9001:2015). жовтень Гордійчук С.В., 

   Коваленко В.О. 
 

9.1.3 Проведення техніко-економічного аналізу діяльності окремих 
структурних підрозділів та служб інституту для розробки 
удосконаленої організаційної структури. 

 
вересень 

Гордійчук С.В., 
Коваленко В.О. 

 

9.1.4 Доопрацювати засоби контролю, критерії для оцінювання та 
моніторингу дієвості СМЯ. Розроблення задокументованої 
інформації «Контроль  результативності процесів ЗВО». 

жовтень Гордійчук С.В., 
Коваленко В.О. 

 

9.1.5 Навчання керівництва та всіх співробітників інституту.  
 
 

листопад 

   Гордійчук С.В., 
Коваленко В.О., 
Мельник А.О., 
Шарлович З.П., 

Левківська С.М., 
Горай О.В. 

Боримська Л.В., 
Можарівська А.А. 
Овчиннікова Н.П. 

Шарнопільська В.Ю. 

 

9.1.6 Поновлення інформації в розділі «Система 
менеджменту якістю» на веб-сайті інституту. листопад-грудень Гордійчук С.В., 

  Волошенюк О.А. 
 

9.1.7 Навчання членів групи з аудиту (внутрішніх аудиторів). листопад Гордійчук С.В., 
 

 

9.2 Оцінювання дієвості. 

9.2.1 План проведення аналізу СМЯ інституту вищим 
керівництвом: 

- збір інформації про проведені ревізії документів 
СМЯ; 

- аналіз проведеного моніторингу впровадження 
документів СМЯ у місцях їх застосування; 

- результати вимірювання задоволеності усіх основних 
груп споживачів; 

- моніторинг якості процедур (дкр, рубіжний контроль, 
семестровий модуль); 

- аналіз проведених ВА. 

Вересень- 
листопад 

Гордійчук С.В., 
   Коваленко В.О. 

 

9.2.2  Визначення та аналіз вимог споживачів. (Анкетування     
вступників, студентів, роботодавців). 
 

Вересень Гордійчук С.В., 
Коваленко В.О. 

 

9.2.3  Моніторингові оцінки задоволеності споживачів 
(Книга зауважень та пропозицій). 

Протягом 
навчального року 

Гордійчук С.В., 
   Коваленко В.О. 

 

9.2.4 Внутрішній аудит. Протягом 
навчального року 

Гордійчук С.В., 
   Коваленко В.О. 

 

9.2.5  Оцінка системи управління якістю за ISO ДСТУ 9001: 
2015. 

Грудень  Гордійчук С.В., 
   Коваленко В.О. 
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9.2.6  Попереднє планування внутрішнього аудиту структурних 
підрозділів: 

- навчально-методичний відділ; 
- відділ кадрів; 
- канцелярія; 
- архів; 
- служба охорони праці; 
- бухгалтерська служба; 
- ЦК, кафедри; 
- відділення, сприяння працевлаштування студентів і 

випускників; 
- бази практик; 
- відділ ТЗН (технічні засоби навчання); 
- бібліотека; 
- гуртожитки; 
- господарський відділ. 

Протягом 
навчального року 

Гордійчук С.В., 
Коваленко В.О., 

керівники 
структурних 
підрозіділів 

 

9.3 П о л і п ш у в а н н я 
9.3.1  За результатами проведеного аналізу роботи кафедр, циклових 

комісій. 
 

Вересень Завідувачі кафедр, 
голови ЦК 

 

9.3.2  За результатами проведених у 2019-2020 н.р.  
ректорських контрольних робіт. 

Вересень Ліщук І.І., 
завідувачі кафедр, 

голови ЦК, викладачі 

 

9.3.3  За результатами проведеної атестації викладачів та 
співробітників. 
 

Березень Коваленко В.О.  

9.3.4  У разі порушення правил внутрішнього розпорядку закладу 
студентами. 

Протягом 
навчального року 

Боримська Л.М. 
Піскарьова А.І. 

 

9.3.5  У разі порушення графіку навчального процесу студентами  
та викладачами.  
 

Протягом 
навчального року 

Лішук І.І. 
Плоткіна Л.П. 

 

9.3.6  У разі порушення трудової дисципліни. Протягом 
навчального року 

Боримська Л.В. 
Овчиннікова Н.П. 
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Розділ 10 

Робота регіону 
 

План 
роботи регіональної методичної ради 

на 2019 - 2020 н.р. 
 

Основні завдання методичної ради на 2019-2020 н.р.: 

 Імплементація Закону України "Про фахову передвищу освіту" в сучасний освітній простір.       

 Сприяти реалізації державної політики в галузі професійної освіти, зокрема з питань науково-методичного 

забезпечення освітньо-виховного процесу у медичних навчальних закладах регіону; 

 Здійснювати аналіз методичної, наукової і інноваційної діяльності педагогічних колективів  медичних і 

фармацевтичного навчальних закладів області; 

 Готувати пропозиції щодо поліпшення навчально-методичного, програмного та інформаційного 

забезпечення педагогічного процесу; 

 Стимулювати ініціативу та активізувати творчість членів педагогічного колективу до науково – 
дослідницької, експериментальної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення і 
розвиток освітньо-виховного процесу у медичних навчальних закладах області;  

 Сприяти широкому впровадженню перспективного досвіду викладачів медичних навчальних закладів 
регіону, України та передових освітніх технологій у практику роботи педагогічних колективів.  

Організаційні заходи:  
1. Здійснювати  загальне керівництво плануванням, проведенням та обліком науково- методичної роботи 

структурними підрозділами у медичних навчальних закладах регіону (планування роботи регіональних 
методичних об’єднань, корегування навчальних програм окремих дисциплін,  виконання державних та галузевих 
програм чи заходів тощо);   

2. Координувати діяльність регіональних методичних об'єднань;  
3. Проводити інструктування та консультування управлінського апарату медичних навчальних закладів 

регіону, окремих викладачів з питань виконання нормативно-правових документів, організації освітньо-виховного 
процесу,  інноваційної діяльності,  дослідницької роботи, професійного вдосконалення;  

4. Сприяти пошуку та використанню в освітньо-виховному процесі сучасних форм, методів і прийомів 
навчання й виховання;  

5. Забезпечити популяризацію педагогічних ініціатив, перспективного досвіду і реальних досягнень 
педагогів у педагогічних колективах медичних навчальних закладів регіону;  

6. Забезпечити  умови  для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти педагогічних 
працівників, метою якої є надання широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної 
компетентності викладачів медичних навчальних закладів регіону;  

7. Стимулювати ініціативу педагогічного колективу до науково-дослідної, експериментальної та іншої 
творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток освітньо-виховного процесу в 
навчальному закладі. 
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Тематика засідань методичної ради у 2019-2020 навчальному році: 
 

№ п/п Зміст Дата/ 
місце проведення Відповідальні 

1. 1.  Стан готовності ВМ(Ф) НЗ регіону до нового 
навчального року із врахуванням рекомендацій МОЗ 
та МОН України. 
2. Рекомендації щодо проведення Дня знань у 
медичних навчальних закладах області. 
3. Обговорення і затвердження плану роботи 
методичної ради на 2019-2020 н.р. та організації 
роботи регіональних методичних об'єднань.  
4. Обговорення і затвердження списків складу 
регіональних методради та методоб'єднань. 

 
Серпень 

Житомирський 
медичний інститут  

Проректор з навчальної 
роботи ЖМІ  

Гордійчук С.В. 
Директор коледжу ЖМІ 

Піскарьова А.І. 
 

Методист ЖМІ   
 Коваленко В. О. 

Методист ЖМІ   Коваленко В. 
О. ,  голови методичних  

об' єднань 
2. 1.Про підсумки діяльності педагогічних колективів 

ВМ(Ф) НЗ регіону у 2019-2020 н.р. та перспективи 
розвитку навчальних закладів на найближчий термін. 
2. Про імплементацію Закону України "Про фахову 
передвищу освіту" в сучасний освітній простір.       
3. Про дотримання єдиних вимог при написанні та 
оформлені річних звітів про роботу педагогічного 
колективу закладу. 
4. Про формування контингенту студентів на 2019-
2020 н.р.. Якісний склад студентів нового набору. 
5. Обговорення і затвердження положень 
регіональних олімпіад і конкурсу фахової 
майстерності. 

Листопад  
Житомирський 

медичний інститут 

Проректор з навчальної 
роботи ЖМІ 

Гордійчук С.В. 
Проректор з навчальної 

роботи ЖМІ 
Гордійчук С.В. 
Методист ЖМІ 
Коваленко В.О. 

Секретар приймальної комісії 
ЖМІ 

Левківська С.М. 
Методист ЖМІ 

  Коваленко В. О. 
3. 1. Реалізація закону України «Про вищу освіту» 

щодо забезпечення якості освітньої діяльності. 
2. Круглий стіл «Теоретико -методичні основи 
управління якістю освітньої діяльності у вищих 
медичних навчальних закладах». 
 
3. Про підготовку та проведення атестації 
педагогічних працівників ВМ(Ф)НЗ регіону. 

Грудень 
Новоград-

Волинський 
медичний коледж 

Методист Н-ВМК 
Мухаровська Н.І. 

 
Методист Н-ВМК 

Стаднік М.М. 
 

Методист ЖМІ 
Коваленко В.О. 

 
4. 

1. Організація науково-пошукової та науково-
дослідної  роботи студентів навчального закладу. 

2.Методичне забезпечення навчальних занять. 

3. Державна атестація як основний критерій якості 
підготовки медичних фахівців. 

 
Лютий 

Житомирський 
фармацевтичний  

коледж  

Заступник директора з 
навчальної роботи ЖФК 

Болух В.А. 
 

Методист ЖФК  
Козаченко Г.В. 

 
Заступники директорів та 

методисти ВМ(Ф)НЗ регіону 
5. 1. Формування міждисциплінарних компетенцій в 

процесі практичної підготовки медичних фахівців. 
2. Самостійна робота студентів – як ефективний засіб 
оптимізації процесу навчання. 
3. Робота зі студентами, схильними до 
правопорушень та сім'ями, які потрапили у 
несприятливі життєві обставини (із досвіду роботи).  

Квітень 
Бердичівський 

медичний коледж 

Заступник директора з 
навчальної роботи БМК 

Супруненко І.А., 
Методист БМК 
Музичук Т.Я. 

Заступники директорів та 
методисти ВМ(Ф)НЗ регіону 

6. 1. Про підсумки участі студентів в олімпіадах, 
конкурсах, спортивних змаганнях, конференціях. 
2. Про хід виконання плану вивчення досвіду роботи 
викладачів ВМ(Ф)НЗ регіону (інформація). 
3.Пропозиції щодо планування роботи навчального 
закладу як базового на наступний рік.  

Червень 
Житомирський 

медичний інститут  

Методист ЖМІ 
   Коваленко В. О.  

 
Методисти ВМ(Ф)НЗ 

 
Методисти ВМ(Ф)НЗ 
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План 
роботи регіонального методичного об’єднання 

викладачів зуботехнічних дисциплін 
на 2019/2020 н.р. 

 
 

№ 
з/п Назва заходу Місце проведення Термін 

виконання Відповідальні 

1 
Засідання регіонального 
методоб'єднання викладачів  
зуботехнічних дисциплін з 
питань планування та 
організації роботи. 

У телефонному 
режимі 

Вересень 
2019 р. 

Голова  
методичного 
об`єднання 

Вакулович З.О. 

2 

Регіональна науково-
теоретична конференція на 
тему:«Сучасні конструкції 
зубних протезів» за участю 
студентів Житомирського 
медичного інституту  та 
Бердичівського медичного 
коледжу  

Житомирський 
медичний інститут 

Березень  
2020 р. 

 
 

Голова  
методичного 
об`єднання 

Вакулович З.О., викладачі ЦК 
 
 
 

4 
Регіональне методоб’єднання 
викладачів зуботехнічних 
дисциплін: Проведення 
регіональної олімпіади з 
спеціальності «Стоматологія 
ортопедична» . 
 

Житомирський 
медичний 
інститут 

Квітень 
2020 р. 

Голова  
методичного 
об`єднання 

Вакулович З.О. 

3 
Регіональне методичне 
об’єднання викладачів 
зуботехнічних дисциплін: 

− підведення підсумків 
роботи 
методоб’днання; 

обговорення плану роботи 
регіонального методичного 
об’єднання викладачів на 2019-
2020 н.р. 

У телефонному 
режимі 

Червень 
 2020 р. 

Голова методичного об’єднання  
Вакулович З.О. 
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План 
роботи регіонального методичного об’єднання 

     викладачів з акушерсько-гінекологічних дисциплін 
    на 2019/2020 н.р. 

№ 

з/п 

 
               Назва заходу 

Місце 
проведення 

Термін 
виконання 

 
Відповідальний 

1 Засідання регіонального методичного 
об’єднання викладачів акушерсько-
гінекологічних дисциплін. 
Обговорення  навчально-методичної 
проблеми і складення плану роботи 
регіонального методичного 
об’єднання на 2018-2019 навчальний 
рік. 

 
КВНЗ «Житомирський  

медичний інститут» 

 
Серпень 
2019р. 

Голова методоб’єднання  
Лаговська Г.І. 

 
 
 
 
 

2 Участь викладачів методоб’єднання у 
Всеукраїнських форумах та виставках: 
- Сучасні заклади освіти – 2020 р.  

 
м. Київ  

 
Протягом 

року 
 

Голова методоб’єднання, 
викладачі. 

 

3 

 

Науковий студентський семінар-
тренінг  на тему: 
«Здоров’я жінки в ХХI столітті». 

 
КВНЗ «Житомирський  

медичний інститут» 

 
жовтень 

2019 р. 

 
Викладачі:  

Лаговська Г.І. 
 

 Відкрите практичне заняття з 
акушерства на тему: « Тазове 
передлежання плода» 

 
КВНЗ «Житомирський  

медичний інститут» 

 
жовтень 

2019 р. 

 
Викладач:  

Куценко Г.Ф. 

Відкрите засідання науково-
дослідницького  гуртка на тему: 
«Проблемні питання акушерства, 
гінекології, репродуктології в 
сучасних умовах» 

 
КВНЗ «Житомирський  

медичний інститут» 

 
жовтень 

2019 р. 

 
Викладач:  

Яворська Т.І. 
Козирацька Л.М. 

4. Регіональне методичне об`єднання 
викладачів педіатрії та акушерства 
1.Майстер- клас з надання 
невідкладної допомоги « Підтримка 
прохідності дихальних шляхів» 
2. Круглий стіл « Проблема небажаної 
вагітності» 

КЗ «Новоград – 
Волинський медичний 

коледж 

Лютий 2020р. Кейса У.Б. 
Баликіна І. Д. 

5. Регіональне методичне об’єднання 
викладачів акушерсько-
гінекологічних дисциплін: 

- підведення підсумків роботи 
методоб’єднання; 

- обговорення плану роботи 
регіонального методичного 
об’єднання викладачів на 
2020-2021 н.р.  

КВНЗ «Житомирський  
медичний інститут» 

червень  
2020 р. 

Голова методоб’єднання  
Лаговська Г.І. 
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План 

роботи регіонального методичного об’єднання 
     викладачів хірургічних дисциплін 2019/2020 н.р. 

 
№ 
з/
п 

Назва заходу 
Місце 

проведення 
Місце 

проведення 
Відповідальні 

1 Організаційне засідання. Планування КВНЗ 
«Житомирський 

медичний 
інститут» ЖОР 

Вересень Голова методичного 
об’єднання  
Міщук І.М. 

2. Регіональна олімпіада з офтальмології КВНЗ 
«Житомирський 

медичний 
інститут» ЖОР 

Грудень 
Гуменна Л.В. 
Кокоріна С.А. 

3.  Регіональне методичне об’єднання 
викладачів реаніматології та анестезіології, 
хірургії: 
      1. Інтерактивна лекція «Поняття про 
реанімацію та інтенсивну терапію. 
Термінальні стани. Серцево-легенева та 
церебральна реанімація». 
     2. Майстер-клас з хірургії «Визначення 
груп крові та проб на сумісність». 

КЗ «Новоград-
Волинський 

медичний коледж» 
ЖОР 

Січень  

 
 

Дем’яненко В.М. 
 
 

Солодовник С.В. 
Скапчук В.В. 

4. Регіональне бінарне практичне заняття 
«Необхідність кореляції життєдіяльності 
організму при порушеннях водно-
електролітного балансу і кислотно-
основного стану. Принцип інфузійної 
терапії» 
 
Регіональна студентська науково-практична 
конференція "Візуальні форми раку" 

КВНЗ 
«Житомирський 

медичний 
інститут» ЖОР 

Лютий 

Міщук І.М. 
Варич А.М. 

 
 
 
 
 

Міщук І.М. 

5. Професійний конкурс фахової майстерності 
«Ескулап» на відділенні «Сестринська 
справа» 

КВНЗ 
«Житомирський 

медичний 
інститут» ЖОР 

Березень Міщук І. М. 

6. Підведення підсумків. Підсумкове засідання КВНЗ 
«Житомирський 

медичний 
інститут» ЖОР 

Червень Міщук І. М. 
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План 
роботи регіонального методичного об’єднання 

викладачів терапії та сестринської справи на 2019/2020 н.р. 
 

№ 
з/п Назва заходу Місце проведення Термін 

виконання Відповідальні 

1. Засідання регіонального методичного 
об`єднання викладачів терапії та сестринської 
справи. 
Затвердження плану роботи регіонального 
методичного об’єднання на 2019-2020 н.р. В 
навчальному році методоб`єднання працює над 
впровадженням інноваційних освітніх 
технологій при викладанні клінічних дисциплін. 

Житомирський 
медичний інститут 

Серпень 
2019 р. 

Голова методичного 
об`єднання Степанчук 

В.В. 

2. 
Участь викладачів ВМНЗ області у 
Всеукраїнській науково-практичній конференції 
з міжнародною участю «Вища освіта в 
медсестринстві: проблеми та перспективи». 

Житомирський 
медичний інститут 

Жовтень 
2019 р. 

Степанчук В.В. 
Ковальчук Т.Ю. Ліщук 

І.І. 

3. Регіональне методичне об’єднання викладачів 
сестринської справи. 
Фрагмент відкритого практичного заняття із 
сестринської справи «Профілактика пролежнів». 
Професійний тренінг «Гігієна починається з 
рук». 

Новоград-
Волинський 

медичний коледж 

Листопад 
2019 р. 

Баликіна І.Д. Засухіна 
І.С. 

4. Регіональне методичне об`єднання викладачів 
терапії та сестринської справи «Впровадження 
інноваційних освітніх технологій при 
викладанні клінічних дисциплін». 
Відкрита лекція з «Медсестринства в сімейній 
медицині» на тему «Синдром гіпо- та 
гіперглікемії в сімейній медицині». 
Фрагмент відкритого бінарного практичного 
заняття із внутрішньої медицини та 
невідкладних станів у внутрішній медицині на 
тему «Цукровий діабет. Гіпоглікемічна та 
гіперглікемічна коми». 
VІ Регіональна науково-практична студентська 
конференція «Актуальні питання клінічної 
медицини». 

Житомирський 
медичний інститут 

Березень 
2020 р. 

Степанчук В.В. Павлова 
Т.М. Сіхневич В.А. 

5. 
Регіональний етап конкурсу професійної 
майстерності «Ескулап» серед студентів 
відділення «Сестринська справа». 

Житомирський 
медичний інститут  

Березень 
2020 р. 

Ковальчук Т.Ю. 
Степанчук В.В. 

6. Регіональне методичне об’єднання викладачів 
терапії та сестринської справи. 
Підведення підсумків роботи методоб’єднання. 
Обговорення плану роботи регіонального 
методичного об’єднання викладачів на 2020-
2021 н.р. 

Житомирський 
медичний інститут 

Червень 
2020 р. 

Голова методичного 
об`єднання Степанчук 

В.В. 
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План 

роботи регіонального методичного об’єднання 
 викладачів педіатрії  на 2019/2020 н.р. 

 

№ 
з/п 

Назва заходу Місце проведення 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1. Засідання регіонального методичного 
об`єднання викладачів педіатрії. 
Затвердження плану роботи 
регіонального методичного об’єднання 
на 2019-2020 н.р. В навчальному році 
методоб`єднання працює над 
впровадженням інноваційних освітніх 
технологій при викладанні клінічних 
дисциплін. 
 

Житомирський  
медичний  інститут  

серпень 
 2019 р. 

Голова  
методичного 
об`єднання 
Мухіна Т.С. 

2. 

Науково-теоретична конференція на 
тему: «Кишкові інфекції». 

Бердичівський 
медичний коледж 

 

грудень 
2019 р. 

Яткевич О.Л. 

3 
Майстер-клас з надання невідкладної 
допомоги «Підтримка прохідності 
дихальних шляхів». 
 

Новоград-Волинський 
медичний коледж 

лютий  
2020 р. 

Паламарчук Т.Ю. 
 

4. 
Регіональна науково-практична 
студентська конференція «Актуальні 
питання педіатрії» 

Житомирський  
медичний  інститут 

квітень  
2020 р. 

Голова  
методичного 
об`єднання 
Мухіна Т.С. 

5. 
Регіональний етап конкурсу 
професійної майстерності «Ескулап» 
серед студентів відділення 
«Сестринська справа». 

Житомирський 
медичний інститут 

березень 
2020 р. 

Голова  
методичного 
об`єднання 
Мухіна Т.С. 

6. Регіональна методичне об’єднання 
викладачів педіатрії: 

− підведення підсумків роботи 
метод. об’єднання; 

− обговорення плану роботи 
регіонального методичного 
об’єднання викладачів на 2020-
2021 н.р. 

 

Житомирський 
медичний інститут  

травень 
2020 р. 

Голова  
методичного 
об`єднання 
Мухіна Т.С. 
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План 

роботи регіонального методичного об’єднання 
викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін 

на 2019/2020 н.р. 
 

№ з/п Назва заходу Місце проведення Термін 
викона-ння 

Відповідальні 

1. Компетентісний підхід при вивченні 
суспільно-гуманітарних дисциплін 

КВНЗ «Житомирський 
медичний інститут 

ЖОР» 

Серпень 
2019 

Голова методоб'єднання  
Федорець Г. В. 

2. Регіональне методичне об’єднання 
викладачів науково-природничих 
дисциплін 

• відкрите заняття на тему «Я 
і моя сім’я. Моделі шлюбу». 

КВНЗ «Бердичівський 
медичний коледж» ЖОР 

Листопад      
2019 

Бобель Л. А. 

2. Регіональне методичне об’єднання 
викладачів  суспільно-гуманітарних 
дисциплін 

• відкритий виховний захід 
«Українська культура: 
вчора, сьогодні, завтра»; 

• відкритий виховний захід 
«QR-марафон до Дня 
історика «Стежками забутої 
історії Житомирщини»» 

•  майстер-клас «Мовна 
гігієна  як складова іміджу 
успішної особистості». 

КВНЗ «Житомирський 
медичний інститут» 

ЖОР 

Березень      
2020 

Голова методоб'єднання 
Федорець Г. В., Кірячок 
М.В., викладач 
української мови та 
літератури; Мельник А.О., 
викладач української 
мови. 
Чорнописька О.І., 
викладач історії; 
Кирпонос О.О., викладач 
української мови та 
літератури. 
 

3. Регіональне методичне об’єднання 
викладачів суспільно-гуманітарних 
дисциплін і підведення підсумків 
роботи методоб'єднання; 
обговорення плану регіонального 
методоб'єднання на 2020-2021 н.р. 

КВНЗ «Житомирський 
медичний інститут» 

ЖОР 

Червень 2020 Голова методоб'єднання 
Федорець Г. В. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
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План 
роботи регіонального методичного об’єднання 

викладачів природничо-математичних дисциплін 
на 2019/2020 н.р. 

 

№ 
з/п Назва заходу Місце проведення Термін 

виконання Відповідальні 

1. Засідання регіонального 
методичного об`єднання викладачів 
природничо-математичних 
дисциплін. Затвердження плану  
роботи регіонального методичного 
об’єднання на 2019-2020 н.р.   
 Затвердження списку членів 
методичного об’єднання викладачів 
природничо-математичних 
дисциплін на 2019/2020  н.р. 

Житомирський 
медичний інститут  

Серпень  
2019 р. 

Голова  
методичного 
об`єднання 

Левківська С.М 
 
 
 
 
 

2. 

  Регіональне методичне об’єднання 
викладачів фізичної культури та 
захисту Вітчизни 

КЗ «Новоград-
Волинський медичний 

коледж» ЖОР 

Жовтень  
2019 р. 

Ігнатюк В.П. 
Самченко Ю.А. 

 

3.   Регіональне методичне об’єднання 
викладачів природничо-
математичних дисциплін: 

• олімпіада з біології 

Житомирський 
медичний інститут 

листопад 
2019 р. 

Викладачі біології: 
Шевчук І.В., Пірожкова 

І.В. 
 

4. Обговорення та рецензування 
навчально- методичних матеріалів, 
розроблених викладачами 
природничо-математичних 
дисциплін ЗВО. 

Житомирський 
медичний інститут 

лютий 
2020 р. 

Коваленко В.О. 
Левківська С.М. 
Шаповал Т.О. 
 

5. Регіональне методичне об’єднання 
викладачів природничо-
математичних дисциплін:     

• підведення підсумків 
роботи методоб’єднання; 

• обговорення плану роботи 
регіонального методичного 
об’єднання викладачів на 
2020-2021 н.р. 

 

 
 

Житомирський 
медичний інститут  

 
 
 

Травень 
2020 р. 

 
 

      Голова  
 методичного 
   об`єднання          
Левківська С.М. 
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План 
роботи регіонального методичного об’єднання 

викладачів фізичного виховання 
на 2019/2020 н.р. 

 

№ 
з/п Назва заходу Місце проведення Термін 

виконання Відповідальні 

1. Засідання регіонального методичного 
об`єднання викладачів фізичного 
виховання. Затвердження плану  
роботи регіонального методичного 
об’єднання на 2019-2020 н.р.   
 Затвердження списку членів 
методичного об’єднання викладачів 
фізичного вихованняна 2019/2020  
н.р. 

Житомирський медичний 
інститут  

Серпень  
2019 р. 

Голова  
методичного 
об`єднання 
Момот О.П. 

 
 
 
 

2. 

  Провести теоретичний семінар на 
тему «Ріо - 2020» 

Житомирський медичний 
інститут за графіком 

Голова  
методичного 
об`єднання 
Момот О.П. 

 

3.   Фізкультурно-інтелектуальний квест  
«Ibi victoria, ubi Concordia» 
Відкрите заняття предмету Захист 
Вітчизни «Військовослужбовці та 
стосунки між ними. Військова 
дисципліна» 

 

КЗ «Новоград-Волинський 
медичний коледж» ЖОР 

жовтень  
2019 р. 

 
Ігнатюк В.П. 

4. Згідно Положення про обласну 
Універсіаду прийняти участь: 
• настільний теніс 
• волейбол (юнаки) 
• волейбол (дівчата) 
• баскетбол (юнаки) 
• баскетбол (дівчата) 
• міні-футбол (юнаки) 
• міні-футбол (дівчата) 
• легка атлетика 

Житомирський медичний 
інститут за графіком 

Керівник 
Фізвиховання, 

керівники 
спортивних 

секцій 

5. 
Провести теоретичний семінар на 
тему «Використання нестандарт-ного 
обладнання на заняттях фізичного 
виховання» 

Житомирський медичний 
інститут за графіком 

Голова 
методичного 
об`єднання 
Момот О.П. 

 

6. Регіональне методичне об’єднання 
викладачів фізичного виховання:     

• підведення підсумків роботи 
методоб’єднання; 

• обговорення плану роботи 
регіонального методичного 
об’єднання викладачів на 
2020-2021 н.р. 

 

 
 

Житомирський медичний 
інститут  

 
 
 

Травень 
2020 р. 

 
 

Голова 
методичного 
об`єднання 
Момот О.П. 
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План 
роботи регіонального методичного об’єднання 

викладачів іноземних мов 
на 2019/2020 н.р. 

 
 

№ Назва заходу Місце 
проведення 

Термін 
виконання Відповідальні 

1 

Засідання регіонального методичного 
об’єднання викладачів іноземних мов. 
Обговорення та затвердження плану роботи на 
2019-2020 н.р. 

Житомирський 
медичний інститут 12.09.19 Голова ЦК 

Сердега Н.О. 

2 

Регіональне методичне об’єднання викладачів 
іноземних мов. Міжвузівська студентська 
науково-практична конференція «Професійні 
мовні компетенції сучасного фахівця» 

Житомирський 
медичний інститут     28.11.19 Голова ЦК, викладачі 

 

3 
Регіональне методичне об’єднання викладачів 
іноземних мов. 
Регіональна олімпіада з латинської мови. 

Житомирський 
медичний інститут 

 

Квітень  
2020 н.р. 

Голова ЦК, викладачі  
 

4 

Засідання регіонального методичного 
об’єднання викладачів іноземних: 

- Аналіз роботи за 2019-2020 н.р. 
- Підведення  підсумків; 
- Складання перспективного плану роботи 

на 2020-2021 н.р. 

Житомирський 
медичний інститут 

Червень   
2020 н.р. 

Голова ЦК 
Сердега Н.О. 
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План 
роботи регіонального методичного об’єднання 

викладачів спеціальних дисицплін 
на 2019/2020 н.р. 

 
 

№ Назва заходу Місце проведення Термін 
виконання Відповідальні 

1 Засідання регіонального методичного 
об’єднання викладачів спеціальних 
дисциплін. Затверджена  плану  роботи 
регіонального методоб’єднання  на 2019-2020 
н.р. 
Пріорететним напрямом роботи  методичного 
об’єднання є впровадження сучасних  
інтерактивних методів навчання.  

 
 
 

«Житомирський 
медичний 
інституту» 

Житомирської 
обласної ради 

 
 
 
 
 

Серпень 
 2019 р. 

 
 
 
 

Голова методоб’єднання 
Табачук Л.П. 

2 Бінарне практичне заняття з інсектології та 
епідеміології на тему: «Ботулізм». 

 
 

«Бердичівський 
медичний коледж» 

Житомирської 
обласної ради 

 
Грудень 
2019 р. 

 
 

 
 
 

Юрчук О.А, 
Євстратова А.В. 

3 Регіональне методичне об’єднання викладачів 
спеціальних дисциплін :  

- підведення підсумків роботи 
методоб’єднання ; 

- обговорення плану роботи 
об’єднання на 2020-2021 р. 

- обговорення та рецензування  
навчально – методичних матеріалів 
викладачів спеціальних .  

 
 
 

«Житомирський 
медичний 
інституту» 

Житомирської 
обласної ради 

 
 
 
 
 

Червень  
2020 р. 

 
 
 
 

Голова методоб’єднання 
Табачук Л.П. 
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План 
роботи регіонального методичного об’єднання 

 викладачів  загальномедичних дисциплін 
на 2019 - 2020 рік. 

 
№ 
з/п 

Назва заходу Місце проведення  Дата 
проведення 

Відповідальні 

1 Засідання регіонального методичного 
об’єднання викладачів 
загальномедичних дисциплін.  
Затвердження плану роботи 
регіонального методичного об’єднання 
на 2019 - 2020 н. р. Пріоритетним 
напрямом роботи методичного 
об’єднання с впровадженням сучасних 
інтерактивних методів навчання, 
забезпечення якості навчального 
процесу. 

Житомирський 
медичний 
 інститут 

Серпень 
2019 р. 

Голова 
методичного 
об’єднання  
Шаня Н. С. 

2 Регіональне методичне об’єднання 
викладачів загальномедичних 
дисциплін: 
-   обговорення плану роботи 
регіонального методичного об’єднання 
на 2020 - 2021 н. р.  
-  обговорення та рецензування 
навчально – методичних матеріалів 
викладачів загальномедичних 
дисциплін. 
 

 
Житомирський 

медичний інститут 

 
Червень 

     2020 н. р. 
 

 
Голова  

методичного 
об’єднання 
Шаня Н. С. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
	4.2. План роботи з міжнародного співробітництва
	Розділ 5
	Система виховної роботи
	5.5. Громадсько-правове виховання

	План
	на 2019 - 2020 рік.


