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І. ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ
Основними напрямами діяльності Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради згідно з регіональним замовленням і договірними
зобов’язаннями, є:
- Підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними програмами на
початковому рівні (короткому циклі), першому рівні (бакалаврському), другому рівні
(магістерському) вищої освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
- Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів у галузі знань
22 «Охорона здоров’я».
- Підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних закладів.
- Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України.
- Підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами
(спеціальностями).
- Забезпечення здобуття особами якісної вищої освіти.
- Підвищення якості освітньої діяльності.
- Участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного
обміну студентами, педагогічними, науково-педагогічними працівниками.
- Впровадження освітньої діяльності на основі рівнів та ступенів вищої освіти.
- Культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська робота,
надання інших освітніх послуг, передбачених чинним законодавством.
- Підготовка абітурієнтів до вступних іспитів, профорієнтаційна робота.
- Науково-дослідна робота.
Інститут самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах прав,
передбачених Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу
освіту», Статуту навчального закладу, затвердженого рішенням сесії Житомирської
обласної ради від 02.11.2017 року № 824 «Про зміну назви та затвердження Статуту
комунального вищого навчального закладу «Житомирський медичний інститут»
Житомирської обласної ради в новій редакції», та іншими законодавчими актами.
Втручання органів державного управління у навчальну, наукову, господарську та іншу
діяльність закладу допускається лише у випадках, передбачених чинним законодавством
України.

Ліц. обсяг
Всього осіб

Рівень
акредитації

Дата
видачі

Серія

Дата
видачі

Номер

Сертифікат про
акредитацію

Ліцензія

Номер

Шифр і назва
спеціальності

№
з/п

Шифр і назва
галузі знань

Перелік ліцензованих і акредитованих спеціальностей:

120

ІІ

Підготовка бакалаврів

1.

223
22 Охорона
Медсестринство
здоров’я

356-л

24.04.2019 р.

ІК

Протокол засідання
Акредитаційної
комісії України
№ 135
від 18.04.2019 р.
06009245 07.05.19 р.
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2.

3.

22
Охорона
здоров’я

224
Технології медичної
діагностики та
лікування

356-л

22
Охорона
здоров’я

227
Фізична терапія,
ерготерапія

356-л

24.04.2019 р.

ІК

Протокол засідання
Акредитаційної комісії
України № 125
60
від 26.04.2017 р.

ІІ

06000780 12.02.18 р.
24.04.2019 р.

60

ІІ

Підготовка магістрів
Протокол засідання
Акредитаційної
комісії України
№ 115 від
31.03.2015 р.
06000781 12.02.18 р.

1.

22
Охорона
здоров’я

2.

22
Охорона
здоров’я

1.

Відокремлений структурний підрозділ фаховий коледж Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради
Протокол засідання
Акредитаційної
223
комісії України
22 Охорона
420
Медсестринство
НД
№ 110 від
здоров’я
08.07.2014 р.
356-л
24.04.2019 р.
0697528 19.12.17 р.
221
22 Охорона
Стоматологія
ІК
06000782 12.02.18 р. 180
здоров’я

2.

223
Медсестринство

229
Громадське
здоров’я

356-л

24.04.2019 р.

356-л

24.04.2019 р.

ІК

50

І
V

60

І
V

950

У 2019-2020 навчальному році відкрито нові спеціальності: 227 «Фізична
реабілітація, ерготерапія» освітнього ступеня бакалавр, 229 «Громадське здоров’я»
освітнього ступеня магістр.
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І

І

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
Організація освітнього процесу в інституті здійснюється на основі чинного
законодавства України, а саме:
1. Конституції України.
2. Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття).
3. Закону України «Про освіту».
4. Закону України «Про вищу освіту».
5. Наказу МОЗ України від 11.08.2004 р. № 409 «Про заходи щодо реалізації
положень Болонської декларації в системі підготовки і післядипломної освіти молодших
медичних і фармацевтичних спеціалістів та бакалаврів медицини».
6. Наказу МОН України від 16.10.2009 р.№ 943 «Про запровадження у вищих
навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи».
7. Наказу МОЗ України від 07.12.05 р. № 690 «Про затвердження Положення про
організацію та проведення практики студентів медичних та фармацевтичних навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації».
8. Наказу МОН України від 08.04.1993 р. № 93 «Про затвердження Положення
про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України».
9. Наказу МОН України від 15.09.2010 р. № 877 «Про внесення змін до переліку
предметів загальноосвітньої підготовки у ВНЗ І-ІІ р.а., які здійснюють підготовку на
основі базової загальної середньої освіти».
10. Наказу МОН України від 07.12.2018 р. №1369 «Про затвердження Порядку
проведення державної підсумкової атестації».
11. Наказу Міністерства освіти і науки України №47 від 17.01.2018 р. «Про
внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2017 року
№1224».
12. Наказу МОН України № 1547 від 30.12.2014 р. «Про запровадження
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної
середньої освіти».
13. Наказу МОН України від 16.09.2015 р.№ 940 «Про проведення державної
підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016
навчальному році» із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№ 1050 від 08.10.2015 року.
14. Наказу МОН України від 13.02.2019 р. № 179 «Про затвердження форм
документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти».
15. Наказу МОН України від 12.05.2015 р. № 525 «Про затвердження форм
документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка
академічної довідки» із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№ 701 від 22.06.2016.
16. Наказу МОН України від 18.01.2018 р. № 245 «Про затвердження Положення
про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які
навчаються у закладах вищої освіти , а також надання їм академічної відпустки».
17. Наказу МОН України від 06.11.2015 р. № 1151 «Про особливості
запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29
квітня 2015 року № 266».
18. Наказу МОН України від 29.08.2016 р. № 1027/900 «Деякі питання участі в
зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитів осіб, які мають певні
захворювання та/або патологічні стани, інвалідність».

5

19. Наказу МОН України від 10.01.2017 р. № 27 «Деякі питання нормативного
забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на
основі повної загальної середньої освіти».
20. Наказу МОН України від 20.02.2017 р. № 261 «Про затвердження Примірного
порядку формування рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вищих
навчальних закладів (наукових установ) для призначення академічних стипендій».
21. Методичних рекомендацій МОН України № 1/9-119 від 26.02.2010 року щодо
запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у
вищих навчальних закладах.
22. Постанови КМУ від 31.03.2015 р. № 193 «Про документи про вищу освіту
(наукові ступені) державного зразка».
23. Постанови КМУ від 05.05.2016 р. № 325 «Про внесення змін до переліку
інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові степені)
державного зразка».
24. Постанови КМУ від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей
знань і спеціальностей, заякими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».
25. Постанови КМУ від 12.07.2004 року № 882 «Про питання стипендіального
забезпечення» (зі змінами).
26. Постанови КМУ від 28.12.2016 року № 1050 «Деякі питання стипендіального
забезпечення» (зі змінами).
27. Постанови КМУ від 28.12.2016 року № 1047 «Про розміри стипендій у
державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» (зі змінами).
28. Постанови КМУ від 28.12.2016 року № 1045 «Деякі питання виплати
соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» (зі змінами).
29. Постанови КМУ від 08.02.2017 р. № 81 «Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1045».
30. Стандартів вищої освіти.
31. Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів від 12.04.2017 р.
32. Наказу МОН України від 20.04.2018 р. № 406 «Про затвердження
типової освітньої програми загальної середньої освіти ІІІ ступеня».
33. Наказу МОН України від 20.04.2018 р. № 408 «Про затвердження
типової освітньої програми загальної середньої освіти ІІІ ступеня».
34. Наказу МОН України від 01.06.2018 р. № 570«Про затвердження типової освітньої
програми профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку
молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти».
35. Лист МОН від 09.07.2018 р. № 1/9-434 щодо рекомендацій з навчальнометодичного забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої освіти.
На підставі вказаних документів розробленні положення, які регламентують
навчальний процес підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів:
- Положення про коледж «Житомирський медичний інститут» Житомирської
обласної ради;
- Положення про диплом з відзнакою комунального вищого навчального закладу
«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради;
- Положення про організацію освітнього процесу у КВНЗ «Житомирський
медичний інститут» Житомирської обласної ради;
- Положення про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти у КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради;
- Положення про участь студентів комунального вищого навчального закладу
«Житомирський медичний інститут» у забезпеченні якості вищої освіти;
- Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної
комісії у комунальному вищому навчальному закладі «Житомирський медичний інститут»
Житомирської обласної ради;
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- Положення про порядок реалізації студентами КВНЗ «Житомирський
медичний інститут» Житомирської обласної ради права на вільний вибір навчальних
дисциплін;
- Положення про порядок проведення практики студентів КВНЗ «Житомирський
медичний інститут» Житомирської обласної ради;
- Положення про порядок призначення і виплати стипендій студентам
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради;
- Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни;
- Положення про застосування Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи у КВНЗ «Житомирський медичний інститут»;
- Положення про порядок відпрацювання студентами КВНЗ «Житомирський
медичний інститут» Житомирської обласної ради пропущених лекційних, практичних,
лабораторних та семінарських занять;
- Положення про перезарахування навчальних дисциплін та визначення
академічної різниці для студентів Житомирського медичного інституту;
- Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу
комунального вищого навчального закладу «Житомирський медичний інститут»
Житомирської обласної ради;
- Положення про наукову діяльність, магістратуру, підготовку і захист
магістерських робіт в КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної
ради;
- Положення про Центр експертизи та моніторингу якості освітньої діяльності;
- Положення про планування й облік роботи педагогічних та науковопедагогічних працівників КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР;
- Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів
академічної групи;
- Положення порядок ліквідації академічної заборгованості студентів КВНЗ
«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради;
- Положення про самостійну роботу студентів КВНЗ «Житомирський медичний
інститут» Житомирської обласної ради;
- Положення про відкрите заняття (захід) КВНЗ «Житомирський медичний
інститут» Житомирської обласної ради;
- Положення про комплекти контрольних робіт та критерії оцінювання знань
студентів в КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради;
- Положення про конкурс на кращу методичну розробку серед педагогічних
працівників КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради;
- Порядок органiзацiї прийому iноземних гостей у КВНЗ «Житомирський
медичний інститут» Житомирської обласної ради;
- Положення про надания матерiальної допомоги, премiювання та матерiального
заохочення студентам iнституту;
- Положення про Раду профілактики правопорушень КВНЗ «Житомирський
медичний інститут» Житомирської обласної ради;
- Положення про підготовчі курси до вступу у КВНЗ «Житомирський медичний
інститут» Житомирської обласної ради;
- Положення про навчальні кабінети та лабораторії КВНЗ «Житомирський
медичний інститут» Житомирської обласної ради;
- Положення про паспортизацію лабораторій, кабінетів, інших об’єктів
навчально-виробничого призначення КВНЗ «Житомирський медичний інститут»
Житомирської обласної ради;
- Положення про ведення журналів обліку роботи академічних груп;
- Положення про систему рейтингового оцінювання науково-педагогічних
працівників;
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- Положення про наставництво КВНЗ «Житомирський медичний інститут»
Житомирської обласної ради;
- Положення про школу молодого викладача КВНЗ «Житомирський медичний
інститут» Житомирської обласної ради;
- Положення про атестаційну комісію КВНЗ «Житомирський медичний
інститут» Житомирської обласної ради;
- Положення експертну групу з оцінювання професійної діяльності педагогічних
працівників;
- Положення про комплекти контрольних робіт та критерії оцінювання знань
студентів;
- Положення про дистанційне навчання у Житомисрькому медичному інституті
Житомирської обласної ради;
- Положення про організацію поточного, семестрового контрлю та атестації
здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання у Житомисрькому
медичному інституті Житомирської обласної ради;
- Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної
комісії у Житомисрькому медичному інституті Житомирської обласної ради;
- Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю;
- Положення про студентське самоврядування;
- Положення про порядок проведення конкурсу на заміщеня вакантних посад
науково-педагогічних працівників;
- Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у
наукових і навчальних працях науково-педагогічних;
- Положення про вчену раду;
- Положення про методичну раду;
- Положення про методичну раду регіону вищого навчального закладу І-ІІІ
рівнів акредитації;
- Положення про педагогічну раду;
- Положення про випускову кафедру;
- Положення про кафедру "Лабораторна діагностика";
- Положення про приймальну комісію;
- План заходiв щодо попередження мобiнгових/булiнгових тенденцiй у КВНЗ
«Житомирський медичний iнститут» на 2018-2020 рр.;
- Положення про порядок розгляду кандидатур щодо присвоєння вчених звань
- Положення про Адміністративну раду;
- Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів
вищої освіти;
- Положення про переведення студентів;
- Положення про ректорат;
- Інструкція з діловодства ЖМІ;
- Положення про відділ технічних засобів;
- Положення про кафедру "Сестринська справа";
- Положення про кафедру "Громадське здоров'я";
- Положення про надання академічних відпусток.
Складовою системи забезпечення якості вищої освіти в Житомирському
медичному інституті є виконання вимог Стратегії і перспективних напрямків розвитку
комунального вищого навчального закладу «Житомирський медичний інститут»
Житомирської обласної ради на період до 2021 року.
У Житомирському медичному інституті Житомирської обласної ради
відпрацьована система обліку та ознайомлення керівного та науково-педагогічного та
педагогічного складу із законодавчими та нормативними документами, які реєструються у
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книгах вхідних документів і доводяться до відома на засіданнях Вченої ради, методичних
та педагогічних радах, засіданнях кафедр та циклових комісій.
Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізації, демократизації,
наступності та безперервності. Засобом спілкування та ведення документації, освітнього
процесу є державна мова. Організація освітнього процесу здійснюється відповідно до
вимог стандартів вищої освіти.
На підставі навчальних планів складено графік навчального процесу, у якому
визначається час на теоретичне навчання, виробничу і переддипломну практики, терміни
контрольних заходів, атестації здобувачів вищої освіти.
Контрольні заходи передбачають проведення поточного, модульного та
підсумкового контролю.
Планування освітнього процесу забезпечується до початку навчального року, або
відповідного семестру, модуля, у залежності від виду плануючого документа. Плануючі
документи відображають зміст підготовки фахівців відповідно до навчальних планів,
навчальних програм.
Таким чином, застосовується паралельно-послідовне вивчення дисциплін, що
дозволяє підвищити якість навчання завдяки:
- інтенсифікації освітнього процесу;
- систематичності засвоєння навчального матеріалу;
- підвищенню мотивації та відповідальності студентів за результатами
навчальної діяльності;
- психологічному розвантаженню студентів завдяки розподілу підсумкового
контролю протягом навчального року;
- контролю якості викладання;
- вживанню своєчасних виховних та дидактичних заходів.
Отже, навчальний план дає змогу регламентувати проведення контрольних заходів
за розкладом занять, які плануються як аудиторне навантаження студента та викладача.
На навчальний рік розробляється графік контрольних заходів, який дає можливість
конкретизувати види та терміни контрольних заходів за тижнями з кожної дисципліни,
навчальної або виробничої практики тощо. Графіком передбачено:
- перелік дисциплін, з яких проводяться контрольні заходи;
- обсяг дисциплін (час на засвоєння) в академічних годинах, національних
кредитах та кредитах ЄКТС;
- кількість залікових модулів з кожної дисципліни;
- види та терміни модульного та підсумкового контролю.
Графік контрольних заходів складається навчально-методичним відділом
інституту, затверджується завідувачами відділень та доводиться до відома студента на
початку семестру навчального року (семестру навчального року). Перед початком
кожного етапу планування проректори, методисти навчального закладу представляють
особливості змісту навчання в цьому навчальному році та дають методичні рекомендації
щодо складання окремих видів плануючих документів.
Планування з навчальних дисциплін здійснюється у вигляді робочих навчальних
програм. Забезпечується планування роботи навчальних кабінетів, гуртків, діяльності
кафедр, циклових методичних комісій та відділень у коледжі, усіх структурних
підрозділів. Планами передбачено виконання нормативних документів, що регламентують
освітній процес. З метою забезпечення постійного контролю за якістю підготовки фахівців
у навчальному закладі складається єдиний плани внутрішньоінститутського контролю,
який розробляються на навчальний рік і включає попереджувальний, поточний,
фронтальний, оглядовий, персональний, тематичний, підсумковий контроль та проведення
моніторингу успішності студентів. Результати контролю аналізуються на засіданнях
кафедр, циклових (предметних) комісій, вченої, педагогічної та методичної рад. Система
контролю в цілому охоплює всі напрями освітнього процесу з виконанням різних форм.
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Прийом 2019
В основу роботи приймальної комісії покладені:
1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556 –VII.
2. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від
22.10.1993 №3551 – ХІІ (зі змінами та доповненнями).
3. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 №796-ХІІ (із змінами).
4. Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»
від 21.03.1991 №875-XII.
5. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року №1700-VII.
6. Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 №2235-III (зі змінами та
доповненнями).
7. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту» від 08.07.2011 №3671-VI (зі змінами та доповненнями).
8. Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 02.09.2008
№345-VI.
9. Указ Президента України від 21.02.02 №157 «Про додаткові заходи щодо посилення
турботи про захисників Вітчизни, їх правового та соціального захисту, поліпшення
військово-патріотичного виховання молоді».
10. Постанова КМУ від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання,
соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування» (зі змінами).
11. Постанова КМУ від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання соціального захисту членів
сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників» (зі змінами).
12. Наказ Міністерства освіти і науки України року від 10 жовтня 2018 року № 1082
«Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста в 2019 році», зареєстрований у Міністерстві юстиції України
30 жовтня 2018 року за № 1231/32683.
13. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096 «Про
затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1456/32908.
14. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 р. №1085 «Положення
про приймальну комісію вищого навчального закладу».
15. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.96 р. №245 «Про
затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів
ВНЗ».
16. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 р. №1541 «Деякі питання
організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства».
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.98 №65 «Про затвердження
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)».
18. Правила прийому до Коледжу КВНЗ «Житомирський медичний інститут»
Житомирської обласної ради в 2019 році. Затверджено Вченою радою від 28
листопада2018 р. протокол № 4.
19. Положення про приймальну комісію коледжу КВНЗ «Житомирський медичний
інститут» Житомирської обласної ради.Затверджено Вченою радою від 28 листопада 2018
року протокол № 4.
20. Правила прийому до КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської
обласної ради в 2019 році. Затверджено Вченою радою від 30 січня 2019 р. протокол № 64.
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21. Положення про приймальну комісію КВНЗ «Житомирський медичний інститут»
Житомирської обласної ради.Затверджено Вченою радою від 30 січня 2019 р. протокол №
6.

Профорієнтаційна робота:

Формування контингенту студентів проводиться на підставі Умов прийому на навчання
до закладів вищої освіти України, а також Умов прийому на навчання для здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що щорічно затверджуються Міністерством
юстиції України та Правил прийому до КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР та
коледжу КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР, а також за рахунок
профорієнтаційної роботи серед школярів, інформування громадськості засобами ЗМІ,
проведення науково-практичних конференцій, семінарів.
З метою висвітлення Умов прийому, ознайомлення з навчальним закладом проводяться
Дні відкритих дверей.
Також ведеться спланована та системна робота із ЗМІ: розміщення рекламноінформаційних матеріалів у теле- та радіоефірі; у газетах «Эхо», «Інтерес», «Пульс»; у
проспектах та довідниках для абітурієнтів «Абітурієнт – 2019»; в Інтернеті - презентаційний
каталог «Вищі навчальні заклади України», власний інтернет-сайт zhim.org.ua.
До основних заходів щодо організації та проведення профорієнтаційної роботи у
навчальному закладі можна віднести:
- підготовку та розповсюдження агітаційних матеріалів, інформації про навчальний
заклад та публікації в періодичну пресу, презентації на місцевому телебаченні;
- 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;
- висвітлення інформації про навчальний заклад на сторінках у соціальних мережах;
- залучення студради до проведення профорієнтаційної роботи, презентаційних заходів
навчального закладу у загальноосвітніх навчальних закладах Житомирської області;
- проведення виховних заходів, зустрічі з випускниками навчального закладу (з метою
підвищення ефективності мотиваційної складової профорієнтаційної роботи);
- проведення спільних профорієнтаційних заходів з обласним та міським центрами
зайнятості, з обласними та районними органами управління освіти;
- залучення студентів інституту до профорієнтаційної роботи під час проходження
виробничої практики;
- залучення до проведення профорієнтації роботи серед слухачів курсів підвищення
кваліфікації представників відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів;
- на належному рівні організовується робота приймальної комісії, оновлюються та
поповнюються куточки наочної агітації.
2018
830
160
670
1278
355
160
195

Ліцензований обсяг:
- державне замовлення
- контракт
Подано заяв
Зараховано:
- на державне
- на контракт
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2019
950
160
790
1020
312
156
156

Контингегнт пільгових категорій,
зарахованих поза конкурсом та окремим
конкурсом:
- сиріт
- інваліди І-ІІ груп, інваліди дитинства
- діти загиблих військовослужбовців
- ЧАЕС
- Ц/Н (сільська молодь) згідно квоти
- Медалісти, переможці олімпіад
- Відзнака

14
7
20

16
5
2
18

Інформація про результати роботи приймальної комісії
Житомирського медичного інституту у 2019 році

224
Технології медичної
діагностики та
лікування
бакалавр
227 Фізична терапія,
ерготерапія

всього

На
бюджетну
форму

223 Медсестринство
освітній ступінь
бакалавр

Подано заяв

221 Стоматологія

План прийому

223 Медсестринство

Ліц. обсяг прийому

Лікувальна справа 9 кл.

150

150

122

38

20

-

18

Сестринська справа 9 кл.
Акушерська справа
Стоматологія 9 кл.
Стоматологія 11 кл.
Стоматологія ортопедична 9 кл.
Стоматологія ортопедична 11
кл.
Сестринська справа 11 кл.
Загальна практика – сімейна
медицина 11 кл.
Організація і управління
охорони здоров’я11 кл.

150
120

150
120
60
60
30

120
76
36
22
38

49
10
7
3
19

34
-

-

15
10
7
3
19

30

28

12

-

-

12

112

13

13

-

-

61

10

10

-

-

14

6

6

-

-

43

9

9

-

-

Екстрена медицина 11 кл.

74

15

12

-

3

Сестринська справа 1 рік

53

41

5

-

36

Сестринська справа 2 рік

23

14

5

-

9

Акушерська справа 11 кл.

120
60

120

120

В тому числі
На
контрактн
у форму

Освітня програма
(спеціалізація)

Із них за
цільовими
направлення
м

Спеціальність

Зараховано

Технології медичної
діагностики та лікування

60

60

58

11

11

-

-

Фізична терапія, ерготерапія

60

60

84

19

10

-

9

12

Бакалавр
223 Медсестринство
освітній ступінь
магістр
229 Громадське
здоров’я
освітній ступінь
магістр
Всього

Сестринська справа

50

50

29

19

13

-

6

Громадське здоров’я

60

60

66

38

8

-

30

1059

333

156

950

177

Контингент студентів медичного інституту на 01.10.2019/2020 н.р.
Контингент студентів на початок навчального року складав 1217 осіб:
за державним замовленням 526 осіб;
за контрактом 691 осіб;
Випуск: 192 – державна форма навчання, 305 контрактна форма навчання.

ПЛАН ПРИЙОМУ
до Житомирського медичного інституту
на 2019-2020 навчальний рік
№з
/п

Спеціальність

1

Освітня програма
(спеціалізація)

Прийом
Ліцензований
обсяг

Всього
регіональне
замовлення

120

60

Медсестринство (4 р)

223 Медсестринство
освітній ступінь
бакалавр

Екстрена медицина (3)
Акушерська справа (4р)
Медсестринство (2 р) денна
Медсестринство ( 1 р) денна

2

224 Технології
медичної
діагностики та
лікування освітній
ступінь бакалавр
227 Фізична терапія,
ерготерапія

Технології медичної
діагностики та лікування
(4 р)
Технології медичної
діагностики та лікування
(2 роки)

60

Фізична терапія, ерготерапія

60

13

10

15

3

223 Медсестринство
освітній ступінь
магістр

4

229 Громадське
здоров’я

Медсестринство,
денна/заочна
(2 роки)
Громадське здоров’я,
денна/заочна
(2 роки)
Всього:

13

50
60

8

350

106

Коледж КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР
Спеціальність

1.

2.

223
Медсестринство

221 Стоматологія

Ліцензійний
обсяг

420

180

Спеціалізація

Ліцензійний
обсяг

Регіональне
замовлення

11 кл

9 кл

Заг.
кількість

Лікувальна справа

60

90

20

Сестринська справа

60

90

34

Акушерська справа

120

-

-

Стоматологія

60

60

-

Стоматологія
ортопедична

30

30

-

330

270

54

Всього
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Основні напрями роботи педагогічного колективу Житомирського
медичного інституту Житомирської обласної радина 2019– 2020 н.р.
1. Систематичне вивчення й аналіз навчальних планів, програм, інструктивних
матеріалів, методичних матеріалів щодо змісту, форм і методів організації навчальновиховного процесу.
2. Вивчення й аналіз стану викладання, якості навчальних досягнень студентів;
виявлення труднощів у засвоєнні програмового матеріалу.
3. Постійно вдосконалювати педагогічну майстерність шляхом вивчення новітніх
досягнень у медичній та педагогічній галузях. Розвиток ініціативи творчості;
новаторських пошуків педагогів.
4. Вдосконалювати педагогічні технології навчання, впроваджувати новітні методи
навчання; особисті особистісно-орієнтований підхід до студента, технології
саморегульованого навчання та розвивальні технології професійної освіти.
5. Активізувати роботу викладачів з використання на навчальних заняттях ТЗН:
мультимедійної установки, відеотехніки, ПК.
6. Розробляти і впроваджувати мультимедійні презентації, відеофільми, відеоролики,
комп'ютерні навчальні та контролюючі програми.
7. Визначати варіанти і форми опрацювання матеріалу, визначеного для самостійної
роботи та обмінюватися досвідом з методики контролю такої роботи.
8. Поширювати власний педагогічний досвід у Всеукраїнських, обласних,
регіональних фахових виданнях.
9. Викладачам, згідно індивідуальних робочих планів, спланувати роботу з
написання методичних розробок відкритих навчальних занять, методичних посібників,
підручників, методичних рекомендацій тощо.
10. 3 метою удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін
систематично працювати над створенням дидактичного матеріалу, практикумів, робочих
зошитів, методичних рекомендацій тощо; забезпечувати рецензування навчально методичних матеріалів практичними фахівцями.
11. Роботу вченої, педагогічної, методичної рад, засідань циклових комісій
планувати, висвітлюючи актуальні питання розв'язання методичної проблеми.
12. Головам циклових комісій вивчити та узагальнити досвід роботи викладачів з
впровадження у освітній процес новітніх педагогічних технологій.
13. Відкриті навчальні заняття проводити з врахуванням сучасних педагогічних
технологій.
14. Сприяти виробленню у викладачів умінь і навичок самостійної роботи для
безперервного підвищення кваліфікації та вдосконалення майстерності.
15. Методистам взяти участь у проведенні внутрішнього аудиту.
16. Запроваджувати у педагогічну діяльність можливості дистанційного порталу на
основі Moodle.
Планово проводились засідання вченої, педагогічної та методичної рад, спільних
засідань кафедр, циклових методичних комісій. Тематика найбільш вдалих засідань
педагогічної та методичних рад у поточному навчальному році
Педагогічні ради:
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.

15

3.
Імплементація Закону України «Про фахову передвищу освіту» в
сучасний освітній простір.
4.
Про підготовку до складання ДПА з української мови, математики,
історії України та біології у формі ЗНО студентами ІІ курсу коледжу.
5.
Про роботу студенського наукового товариства інституту:
досягнення, недоліки та завдання на майбутнє.
6.
Про реалізацію україно-швейцарського проекту «Розвиток медичної
освіти» в 2019-2020 н.р.
Методичні ради:
1. Пріоритетні напрями освітньої, виховної та міжнародної діяльності
інституту на 2019-2020 н.р.
2. Звіт про роботу освітнього центру «Академія медицини майбутнього».
3. Сучасні інноваційні методи й технології навчання в просторі освітньої
діяльності медичних ЗВО.
4. Про організацію та проведення моніторингу успішності студентів у
2019-2020 році.
5. Про стан навчально-методичного забезпечення та рівень викладання
навчальних дисциплін викладачами циклових комісій.
6. Результативність робити циклових комісій у 2019-2020 н.р. Підведення
підсумків рейтингового оцінювання викладачів.
7. Педагогічний консиліум. Результати проведення внутрішньоінститутського конкурсу «Краща методична розробка 2020 року».
8. Педагогічні читання «Впровадження інформаційно-комунікативних
технологій навчання в освітній процес».
9. Звіт про результати атестації науково-педагогічних і педагогічних
працівників навчального закладу у 2020 році.
Вагомі досягнення інституту у 2019-2020 навчальному році:
− У відповідності до суспільно-орієнтованого запиту в процесі
реформування галузі охорони здоров'я інститут забезпечив впровадження нових
спеціальностей і спеціалізацій у відповідності до отримання ліцензій МОН України на
підготовку фахівців зі спеціальностей: 227 «Фізична терапія, ерготерапія» освітнього
ступеня «бакалавр», 229 «Громадське здоров’я» освітнього ступеня «магістр».
− У 2019 році запроваджена заочна форма навчання для студентів
спеціальностей 223 «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа», 229
«Громадське здоров’я» освітнього ступеня «магістр».
− Розширено перелік спеціальностей і спеціалізацій фахівців галузі знань
«Охорона здоров’я» освітнього ступеня «бакалавр» відповідно до нових освітніх програм
та забезпечено прийом на навчання:
• екстрена медицина – кваліфікація парамедик, освітній ступінь «бакалавр» – фахівець
нової формації з екстреної медицини та невідкладних станів;
• організація і управління – кваліфікація медичний адміністратор, освітній ступінь
«бакалавр»;
• бакалавр загальної практики - сімейної медицини, кваліфікація – сестра медична
загальної практики - сімейної медицини - помічник сімейного лікаря;
• «Сестринська справа», кваліфікація – сестра медична спеціалізованих служб ЗОЗ,
керівник сестринської служби, освітній ступінь «бакалавр».
− Успішно проведено первинну акредитаційну експертизу спеціальності
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223 «Медсестринство» спеціалізації «Акушерська справа»,«Лікувальна справа»,
«Сестринська справа», спеціальності 221 «Стоматологія», спеціалізації «Стоматологія»,
«Стоматологія ортопедична» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
− Співробітникам інституту: кан. біол. наук. Гордійчук С.В., кан. пед.
наук Шигонській Н.В. – вперше в історії закладу вищої освіти Вчена рада присвоїла вчене
звання доцента, яке затвердила Вища Атестаційна комісія МОН України.
− Завідувач кафедри «Сестринська справа» д. мед. наук, професор
Заболотнов В.О. очолив галузеву експертну комісію з охорони здоров’я Національної
агенції забезпечення якості вищої освіти МОН України.
− Проректор з навчальної роботи інституту кан. біол. наук, доцент
Гордійчук С.В. очолила підкомісіюнауково-методичних комісій з охорони здоров’я та
соціального забезпечення МОН України за спеціальністю 223 «Медсестринство».
− Відповідно до затвердженого Міністром охорони здоров’я України і
Президентом НАМН України «Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науковопрактичних конференцій, які проводитимуться у 2019 році» відбулась X Науковопрактична конференція з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і
перспективи». У конференції взяли участь науковці та представники громадських
організацій із країн Європейського Союзу: Литви, Польщі, Словаччини.
− Видана колективна монографія «Стратегія розвитку медсестринства в
Україні з досвіду науково-прикладних досліджень студентів магістратури Житомирського
медичного інституту (2008-2019 рр.)», присвячена 145-й річниці заснування закладу.
− Видано два щорічних випуски журналу «Магістр медсестринства»,
«Вісник Житомирського медичного інституту», збірник матеріалів Х Всеукраїнської
науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві:
проблеми і перспективи».
− Розпочато реалізацію власного проєкту психологічної служби «Школа
педагогічної майстерності» та створено постійно діючий семінар «Творча майстерня
викладача», метою якого є актуалізація самовдосконалення викладачів на основі
комплексного пізнання власних можливостей, засобів особистісної та професійної
самореалізації в педагогічний діяльності, поєднання професійних (медичних) знань, умінь,
практичних навичок з потенціалом можливостей психолого-педагогічної науки.
− У 2019-2020 році інститут здійснював співробітництво з більш ніж 10
іноземними партнерами, співпраця з якими надала можливість:
• проводити спільні наукові дослідження та друкувати наукові праці;
• проходити стажування викладачам;
• брати участь у міжнародних проєктах;
• виступати з доповідями на міжнародних форумах за кордоном;
• входити до складу редакційних колегій журналів та організаційних комітетів
конференцій;
• продовження навчання для студентів та їх працевлаштування за кордоном.
− Співробітники інституту: д.м.н., професор В.О. Заболотнов, к.п.н.
Шигонська Н.В. та студенти магістратури Гайченко Альона, Хиля Віталій та Любецька
Владислава взяли участь у Міжнародній конференції «NURSING THE FOUNDATION OF
CARE. INNOVATIVE SOLUTIONS IN NURSING» (вересень, 2019 р., м. Жешув, Польща).
− У рамках міжнародного україно-швейцарського проєкту «Розвиток
медичної освіти» жовтня 2019 року в м. Чернівці було проведено Осінню школу з
медичної освіти, в якій взяли участь представники закладу: ректор, д.м.н., професор В.Й.
Шатило; проректор з навчальної роботи, к.б.н., доцент С.В. Гордійчук; завідувач кафедри
природничих і соціально-гуманітарних дисциплін, к.п.н., доцент І.М. Круковська;
завідувач відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів, к.п.н. З.П.
Шарлович; викладач-методист Г.В. Чекурда.
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− 16 грудня 2019 року в інституті відбулася робоча зустріч адміністрації
закладу з представниками компанії IVEY Group (Канада). У ході зустрічі обговорювались
перспективи впровадження інноваційних методик викладання в освітній процес, спільних
наукових досліджень та закордонних стажувань для викладачів та студентів.
− Ректор інституту Шатило В.Й. входить до складу організаційних
комітетів та міжнародних наукових рад рецензованих видань «Медичний огляд»
Жешувського університету (Польща), «Медсестринство спеціалістичне» (Польща),
«Медсестринство та акушерство» (Словаччина).
− В рамках україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти в
Україні» започатковано курси оволодіння англійською мовою на рівні В-2 для викладачів
та науково-педагогічних працівників інституту.
− За звітний період було проведено розширені засідання обласної
Координаційної ради з питань безперервної післядипломної освіти практикуючих
медсестер за участі слухачів курсів підвищення кваліфікації та Асоціації медичних сестер
Житомирської області на теми: «Роль спеціалістів медсестринства в застосуванні
профілактичних технологій та впровадження медсестринського процесу в кардіологічній
практиці» (жовтень, 2019р.); «Роль медичної сестри в профілактиці цукрового діабету»,
приуроченого до Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом» (листопад, 2019р.).
Спільно з КНП «Обласний центр громадського здоров’я» ЖОР проводились науковопрактичні конференції, семінари, круглі столи на теми: «Здорове харчування – вагома
складова громадського здоров’я» (жовтень, 2019 р.), «Зупинимо рак молочної залози!»
(жовтень, 2019 р.), «Роль сім’ї у профілактиці цукрового діабету» (листопад, 2019 р.),
«Дифтерія: питання, відповіді» (листопад, 2019 р.).
− Проведено конкурс «Кращий студент ЖМІ - 2019», приурочений до
Міжнародного дня студента та 145-річчя з дня заснування інституту. Переможницею
конкурсу визнано студентку 201 групи відділення «Лікувально-акушерська справа»
Павлюк Лілію.
− На VIІ Міжнародному медико-фармацевтичному конгресі студентів і
молодих учених в м. Чернівці (онлайн-формат) студентка магістратури Роговська
Катерина здобула диплом ІІ ступеня. Студентки Любецька Владислава та Гайченко
Альона отримали сертифікати учасника (квітень, 2020 р.).
− На ХХІV Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих
учених в м. Тернопіль (онлайн-формат) Карнаух Дарина студентка освітнього ступеня
бакалавр спеціальності «Медсестринство» відзначена дипломом ІІ ступеня. Студентки
освітнього ступеня магістр спеціальності «Медсестринство» Роговська Катерина та
Тарасюк Тетяна отримали дипломи ІІ ступеня. Студентка Рябчук Світлана була відзначена
дипломом ІІІ ступеня. Ліщук Леся студентка освітнього ступеня бакалавр спеціальності
«Медсестринство» отримала дипломом ІІІ ступеня. Любецька Владислава, Опанасюк
Наталія, Мацієвська Ольга та Ладонюк Вікторія отримали сертифікати учасників (квітень,
2020 р.)
− Студентка 301 групи спеціальності 224 «Технології медичної
діагностики та лікування» Дубас Ніна стала дипломантом І Всеукраїнського музичнолітературного фестивалю «Розстріляна молодість».
−
У І міському конкурсі мистецтв патріотичної пісні та авторської поезії
«Закарбовані майданом» студентка 201 групи спеціальності 224 «Технології медичної
діагностики та лікування» Агєєва Анастасія посіла І місце в номінації «Авторська поезія»,
студентка 201 групи спеціальності 221 «Стоматологія» Ковтун Тетяна посіла ІІІ місце в
номінації «Патріотична пісня».
− У фестивалі-конкурсі студентської творчості «Студентська ліра-2019» студентка
201 групи спеціальності 221 «Стоматологія» Ковтун Тетяна посіла ІІІ місце; студентки
Туз Вікторія та Павлюк Лілія стали дипломантами фестивалю.
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− У І Міжнародному фестивалі мистецтв «Енерджі Фест» Ковтун Тетяна посіла ІІ
призове місце.
− У щорічному конкурсі студентської творчості серед студентів закладів вищої
освіти м. Житомира «Листопад Фест» студентка 101 групи спеціальності 227 «Фізична
терапія, ерготерапія» Польова Ірина посіла ІІІ місце, студенти Бавенко Олександра,
Фасенко Марат отримали перемогу в номінації «Любов до української пісні».
− У Міжнародному фестивалі студентської творчості «Барви осені - 2019» в м. Київ
студентка 101 групи спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» Польова Ірина
отримала перемогу в номінації «Новаторство, творчий пошук».
− Студенти інституту стали учасниками заходів безоплатного донорства:
«Вчини по-козацьки – врятуй життя», «Вампіріада – 2019» та акції «7 ТАК (Чому варто
бути донором крові?)».
− Проводилися волонтерські акції зі збору іграшок, одягу та
канцелярського приладдя для мешканців Обласного центру соціально-психологічної
реабілітації дітей «Сонячний дім», надавалася волонтерська допомога підопічним
Житомирського геріатричного пансіонату.
− У рамках благодійної акції серед студентів та викладачів інституту
«Робити добро – просто» зібрано канцтовари, іграшки, теплі речі, засоби гігієни для дітей,
що знаходяться в інфекційному відділенні Дитячої клінічної лікарні в с. Станишівка та в
міській дитячій лікарні.
− Студенти інституту взяли участь у міському конкурсі-виставці
стіннівок «Молодь обирає здоровий спосіб життя» та отримали подяку від
Житомирського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді міської ради.
- У складі збірної команди «Форсаж Житомир» студенти інституту взяли
участь узмаганнях на човнах-драконах, де здобули І місце в запливі на 200 метрів і ІІІ
місце в запливі на 500 метрів (вересень, 2019 р.).
- Студенти Житомирського медичного інституту отримали перемогу у
чемпіонаті з черлідингу у м. Києві.
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Робота бібліотеки
Бібліотека ЗВО є невід`ємною частиною освітнього середовища і, відповідно, елементом
системи освіти. У 2019-2020 н.р. році працівники книгозбірні Житомирського медичного
інституту забезпечували реалізацію потреб користувачів у одержанні найновішої інформації,
одночасно формували інформаційну культуру майбутніх медичних спеціалістів, які будуть
працювати в принципово нових умовах інформаційного суспільства. Тому основними
завданнями були і залишаються модернізація, збереження та використання інформаційнобібліотечних ресурсів, оперативне інформаційне обслуговування користувачів на основі
широкого доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів.
Всього за звітний період обслужено – 2314 користувачів, із них:
- за єдиним реєстраційним обліком – 1392;
- по системі інформаційного обслуговування – 922;
відвідування – 40552,
книговидача – 82741 екз.,
книгозабезпечення – 41,
читаність – 35,
обертаність – 0,87.
Фонд бібліотеки складає 95170 документів.
За 2019-2020 навч. рік надійшло 357 примірників літератури з різних галузей знань на
суму 36628 грн.
Джерела надходження:
− за кошти інституту - 27705 грн.,
− на заміну втрачених 8923 грн.
На 2020 рік передплачено 28 назв періодичних видань на загальну суму 22782 грн.
Всі питання, пов’язані з комплектуванням, обробкою, зберіганням інформації
вирішуються в комплексі та постійному
координуванні
з керівниками структурних
підрозділів, завідувачами кафедр, головами циклових комісій, викладачами. На електронні
адреси надсилаються всі пропозиції, які надходять від видавництв та книготоргівельних
організацій. Кафедри, циклові комісії, розглянувши питання книгозабезпечення на своїх
засіданнях, подають клопотання про замовлення літератури, попередньо узгодивши з
керівництвом. Гарний результат можливий тільки при чітко відпрацьованому механізмові.
Мотиви звернення студентської молоді до книги здебільшого пов’язані із навчанням.
Студенти часто звертаються до електронної книги, але традиційні друковані джерела, зокрема
у нашому закладі освіти, є теж популярними (за останнім соціологічним дослідженням, яке
було проведено цьогоріч у грудні, 75% надають перевагу паперовій книзі, електронній – 25%).
З огляду на виклики часу дедалі більше орієнтуємося на поповнення фонду не тільки
традиційними, а й електронними документами, використовуючи новітні технології. Одним із
джерел поповнення електронного ресурсу є повнотекстові версії навчально-методичних
програм, лекційних матеріалів, рекомендацій до самостійних робіт, посібників та підручників,
які розміщено в локальній мережі інституту «Інтранет».
Освоєння
нових
інформаційних
технологій
у
бібліотеці
відбувається
у
двох напрямах: бібліотечному та освітньому.
Працівники та користувачі бібліотеки мають доступ до всесвітньої інформаційної мережі.
На сьогодні в бібліотеці 6 комп’ютерів, 2 принтери, один з яких поєднує функції ксерокса, а
також сканер.
В програмі АБІС «ІРБІС» створюється ЕК, який налічує 17858 записів з описами книг,
періодичних видань та статей: БД «Систематична картотека статей» - 15905, БД «Краєзнавство
- 137, БД «Книги » - 1779. БД Магістерські роботи – 37. З 2020 року створена нова БД «Праці
викладачів ЖМІ» - 16.
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Бібліотекарі працюють над поповненням баз даних та введенням книжкового фонду
бібліотеки, частина вноситься в зворотній хронології. Таким чином введено фонд до 2009
року.
Проводимо штрих-кодування найбільш використовуваної частини фонду, готуємо книги
до автоматичної видачі.
Автоматизація бібліотечних процесів впливає на пошук інформації, він стає більш
зручним та оперативним, на час доставки документу, а це показник якості роботи бібліотеки.
Важливими складовими бібліотеки є передплатні електронні періодичні видання та відкриті
електронні ресурси, зокрема ті, що доступні через світову мережу Інтернет.
Освітній напрям освоєння інформаційних технологій у бібліотеці – це формування
інформаційної культури користувачів, що розвиває вміння і навички роботи з джерелами
інформації як на традиційних, так і на електронних носіях, електронним каталогом, базами
даних, пошуковими інформаційними системами.
З метою формування у студентів вміння орієнтуватись в інформаційному середовищі в
листопаді проведено інтегроване інтерактивне практичне заняття з дисципліни «Методологія
науково-дослідної роботи» на тему «Каталоги: алфавітний, систематичний, електронний.
Пошук наукової літератури в сучасних каталогах», яке провели викладач кафедри природничих
і соціально-гуманітарних дисциплін, к.м.н. Косенко Валентина Миколаївна та бібліограф
Свистунович Олена Антонівна.
Книгозбірня – член корпорації медичних бібліотек з формування спільного електронного
інформаційного ресурсу «Зведений каталог медичних бібліотек України». За 2019-2020 н.р.
надійшло до ЕК - 2028 записів, нами надіслано до корпорації – 392. Окрім того, ми самостійно
описуємо всі освітянські журнали, а це 574 аналітичні записи. ДНТБ України було надано
доступ до реферативних баз даних Scopus та Web of Science. Тому особливо актуальними були
консультації стосовно структури і специфіки наукометричних баз.
Інформаційно-аналітична діяльність є невід'ємною частиною професійної бібліотечної
діяльності,
оскільки
інформація
акумулюється,
опрацьовується,
аналізується,
систематизується, ретельно відбирається, і лише тоді репрезентується широкому загалу у
вигляді інформаційно-аналітичного продукту різноманітної форми та змісту. Різновидами
продуктів інформаційно-аналітичної діяльності є: тематичні бібліографічні довідки, науководопоміжні та рекомендаційні бібліографічні покажчики, інформаційні огляди як друкованої, так
і електронної продукції.
Найбільш ефективним обслуговуванням користувачів є індивідуальне інформаційне
обслуговування в режимі ВРІ (вибіркове розповсюдження інформації), оскільки він передбачає
максимальну повноту, оперативність і регулярність доведеної до конкретного абонента
бібліографічної інформації. До числа індивідуальних абонентів включені викладачі, асистенти,
науковці кафедр. На електронні адреси їм надсилається інформація в залежності від тематики
запитів та науково-дослідницької роботи; інформації про нові надходження, електронні
передплатні повнотекстові періодичні видання тощо. Особливо популярним індивідуальне
інформаційне обслуговування стало під час дистанційного навчання в умовах карантину.
Бібліотекарі консультували всіх, хто мав в тому потребу. Розширюючи канали комунікації,
зокрема, використовуючи засоби телефонного зв’язку, електронної пошти та месенджерів,
надавались оперативні (швидкі) відповіді на запити, що надходили від студентів та викладачів
інституту. Було виконано 43 запити на визначення індексу за УДК магістерських та наукових
робіт, статей в наукових журналах.
За звітний період обслужили користувачів віддаленого доступу - 721 особа, кількість
надісланих джерел - 1222, із них: медичних – 291, суспільно-політичних – 495, інших – 436;
книг – 136, журналів – 165, інформаційно-аналітичних - 918.
Масове інформування здійснювалось шляхом проведення групових консультацій,
обслуговування слухачів курсів підвищення кваліфікації, оформлення постійно діючих
виставок нових надходжень: «Нові надходження»; «Знайомі незнайомці» - новинки художньої
літератури; «Вчителі відкривають двері, входиш ти сам» - публікації науковців закладу;
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«Цікаві новинки з журнальної сторінки». Бібліотекарі працювали
над створенням та
розміщенням
різноманітного тематичного контенту в мережі Facebook. Підготовлено
віртуальні виставки, презентації, відеоматеріали різноманітної тематики, зокрема, «Розвиток
медицини на Житомирщині», «Крокуючи рідним містом», «Поділись кров’ю», «Аптека живої
природи» тощо.
Значний обсяг роботи працівників книгозбірні спрямований на організацію
комплексних інформаційних заходів. Зокрема, тематичні книжкові виставки, віртуальні
виставки, зустрічі, презентації, дні інформації, лекції, майстер-класи, тренінги, педагогічні
читання.
Для задоволення інформаційних потреб користувачів за 2019-2020 рік виконано 585
замовлень
щодо добору літератури, бібліотечно-бібліографічних довідок. Із них - 156 у
визначенні індексів УДК статей, збірників, наукових та магістерських робіт.
Звичним стало обслуговування слухачів відділення післядипломної освіти. Ми не чекаємо
поки вони заглянуть до бібліотеки, а йдемо до них. Слухачі курсів підвищення кваліфікації
мають можливість не тільки ознайомитися з новими надходженнями та спеціальною
літературою відповідно їх профілю, а також переглянути зміст і ту частину підручника чи
посібника, що зацікавила. Здійснювали для них підбір літератури за тематикою курсових робіт.
Не менш важливим в нашій роботі є зворотній зв’язок з користувачем, що дає змогу
дослідити їхні інформаційні потреби
та очікування шляхом отримання інформації
безпосередньо від самих користувачів. Одним із дієвих способів такого моніторингу є
опитування, анкетування тощо.
Упродовж двох тижнів (кінець листопада – початок грудня 2019 р.) проводилося
соціологічне дослідження. Об’єктом дослідження обрано студентів – 342 – різних напрямів
підготовки та років навчання. Завдання дослідження: вивчити тематику інформаційних запитів
користувачів, ступінь їх задоволення, наскільки користувачі є активними споживачами
бібліотеки, вивчити зауваження та побажання користувачів, моніторинг забезпеченості
навчальною літературою, отримати оцінку роботи бібліотеки. З аналізу матеріалів
соціологічного дослідження можна зробити висновок, що інформаційні запити користувачів
загалом задовольняються. Разом з тим, учасники анкетування окреслили ті галузі знань, теми,
документи, яких не вистачає у фондах, надали пропозиції щодо поліпшення роботи бібліотеки
та підвищення якості обслуговування.
Масова робота книгозбірні була спрямована на формування моральних і професійних
якостей майбутніх медичних працівників, виховання патріотичних рис, розвиток навичок та
умінь працювати з різними видами інформації, етичне та естетичне виховання. Ця робота
включає різні форми та методи і проводиться разом з керівниками студентських груп та
викладачами, радою самоврядування, профкомом студентів.
Авторська
фотовиставка
старшого
наукового
співробітника
Житомирського
краєзнавчого музею Людмили Григорівни Журавської «Спомин про грибне літо», яку організув
али працівники книгозбірні, викликала неабиякий інтерес. На фото зображені різновиди грибів
нашого краю, зібрані в різні пори року. Зовні вони дуже гарні, привабливі, у формі коралів,
парасольок, зірочок, а деякі із них нагадують химерні фантастичні істоти. Розглядаючи
оригінальні фото, мимоволі згадується висловлювання сучасного українського письменника
Мирослава Дочинця: «Гриб відростив собі ще одну ногу, вийшов із лісу і став людиною…».
Всі охочі зустрілися з людиною, що знає, як лікувати душу і продовжувати життя. На лекціїмайстер-клас «Гриби – їжа, ліки, та отрута» присутні отримали відповіді-консультації на
запитання: "Де, коли і як ростуть гриби, як їх збирати, як готувати їжу з них, а головне, як ними
підтримати свій організм, щоб він був здоровий".
Бібліотекарі до виконання своїх обов’язків підходять творчо та нестандартно. Майстерклас «Новорічна прикраса» в Академії медицини майбутнього дав можливість юним слухачам
не тільки дізнатися, коли з’явилися перші ялинкові прикраси та із чого вони виготовлялися, але
й креативно проявити себе, створивши маленький шедевр власноруч та задекорувавши його на
свій смак.
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Основними факторами, які впливають на роботу бібліотеки, є рівень професійної
підготовки бібліотекарів.
Всього бібліотечних працівників 5
за стажем бібліотечної роботи:
від 10-и до 20-и років (осіб) 3
понад 20 років 2
за освітою:
з вищою освітою (осіб) 3
в тому числі з вищою бібліотечною освітою (осіб) 1
із середньою бібліотечною освітою (осіб) 2
Бібліотекарі - активні учасники семінарів, тренінгів, майстер-класів. З метою виконання
постанови КМУ про поступове переведення бібліотек на універсальну десяткову класифікацію
як міжнародну систему при Житомирській універсальній науковій бібліотеці ім. О. Ольжича
бібліотекарі пройшли курс тренінгових занять з універсальної десяткової класифікації
«Впровадження системи УДК в практику роботи бібліотек». Бібліограф Свистунович О. А. у
2019 р. закінчила Національну академію керівних кадрів культури та мистецтв, спеціальність
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та отримала диплом бакалавра.
Всі працівники книгозбірні підвищили свою кваліфікацію на базі Обласного центру
підвищення кваліфікації працівників культури, мистецтв та туризму ЖОР, а у жовтні успішно
проатестовані вперше на базі інституту.
У 2019-2020 н. р. проведено методичне об’єднання бібліотекарів ЗВМ(Ф)О Житомирської
області, у ході якого обговорено актуальні питання
роботи книгозбірень, що сприяло
продуктивному обміну досвідом.
Бібліотека продовжує вибудовувати свою діяльність відповідно до новітніх умов і вимог,
що є запорукою динамічності її розвитку та успішної діяльності інституту. Ми вміємо
працювати на результат, вчимося і
навчаємо інших,
готові до змін та втілюємо
найрізноманітніші проекти.

23

ІІІ. ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ
У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, яка склалася в Україні, та з метою запобігання
поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 та неухильне виконання положення постанови
Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 221 та наказу Міністерства освіти і науки України
від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу
COVID-19», відповідно до Статуту КЗВО «Житомирський медичний інститут» та Положення
про проведення практики студентів КЗВО «Житомирський медичний інститут», наказу МОЗ
України від 07.12.2005р. №690, на виконання навчальних планів, графіка навчального процесу
на ІІ півріччя 2019-2020 н. р., графіка виробничого навчання на 2019-2020 н. р. та на підставі
листа МОН 1/9-178 2020-03-27 «Щодо завершення 2019/20 навчального року», наказів Ректора
№ 60 -у від 25 березня 2020р. «Про організацію освітньої діяльності за дистанційною формою
навчання студентів під час карантину COVID-19» та № 64-у від 24 квітня 2020р. «Про
продовження карантину».
Вирішено допустити до проходження переддипломної практики з 12 травня 2020р та на
період карантину забезпечити виконання програми практики з використанням технологій
дистанційного навчання студентів, які виконали навчальний план. Виробничі практики
перенесені на початок нового навчального року чи по закінченні карантину. Рекомендовано
використовувати наступні основні форми онлайн-комунікації: Відеоконференція — це
конференція в режимі реального часу онлайн. Вона проводиться у визначений день і час.
Відеоконференція — один із сучасних способів зв’язку, що дозволяє проводити заняття у
«віддалених класах», коли учні і вчитель/ка перебувають на відстані. Отже, обговорення й
ухвалення рішень, дискусії, захист проєктів відбуваються в режимі реального часу. Викладачі
та студенти можуть бачити одне одного, викладач має можливість супроводжувати лекцію
наочним матеріалом. Форум — найпоширеніша форма спілкування викладача й студента у
дистанційному навчанні. Кожний форум присвячений певній проблемі або темі. Модератор/ка
форуму реалізує обговорення, стимулюючи питаннями, повідомленнями, новою цікавою
інформацією. Програмне забезпечення форумів дозволяє приєднати різні файли певного
розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один великий. Наприклад, під час роботи малої
групи студентів в над проєктом створюються форуми для кожної окремої групи з метою
спілкуватися під час дослідження щодо поставленого для групи завдання, потім — обговорити
загальну проблему проєкту спільно, з залученням усіх учасників освітнього процесу (вебконференція).
Чат — спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативної
комунікації людей через інтернет. Є кілька різновидів чатів: текстовий, голосовий, аудіо-,
Основні форми онлайн-комунікації відеочат. Найбільш поширений — текстовий чат. Голосовий
чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що під час вивчення іноземної мови в
дистанційній формі є важливим моментом. З освітньою метою у разі необхідності можна
організувати спілкування в чатах з носіями мови. Це реальна можливість мовної практики, яка
проводиться в рамках запропонованої для дискусії проблеми, сумісної проєктної діяльності,
обміну інформацією.
Блог — це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію належить
одній особі чи групі людей. Автор (викладач, один студент/ чи їх група) розміщує на сайті свого
мережевого щоденника (блогу) допис (твір, есе) і надає можливість іншим студентам прочитати
й прокоментувати розміщений матеріал. В студентів з’являється можливість обговорити й
оцінити якість публікації, зокрема й іноземною мовою, що сприяє розвиткові мовленнєвих
навичок.
Електронна пошта — це стандартний сервіс інтернету, що забезпечує передавання
повідомлень як у формі звичайних текстів, так і в інших формах (графічній, звуковій, відео) у
відкритому чи зашифрованому вигляді. У системі освіти електронна пошта використовується
для організації спілкування викладача й студента, а також студентів в між собою.
Для даних форм онлайн-комунікації застосовувати:
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Платформа Moodle (https://moodle.org/) — безкоштовна відкрита система управління
дистанційним навчанням. Дозволяє використовувати широкий набір інструментів для освітньої
взаємодії вчителя/вчительки, учнів та адміністрації закладу освіти. Зокрема, надає можливість
подавати навчальний матеріал у різних форматах (текст, презентація, відеоматеріал, вебсторінка; урок як сукупність веб-сторінок з можливим проміжним виконанням тестових
завдань); здійснювати тестування та опитування школярів з використанням питань закритого
(множинний вибір правильної відповіді та зіставлення) і відкритого типів; учні можуть
виконувати завдання з можливістю пересилати відповідні файли. Крім того, система має
широкий спектр інструментів моніторингу навчальної діяльності студентів, наприклад: щодо
загального часу роботи студента з конкретним навчальним предметом, відповідними темами
або складниками навчального матеріалу, загальної успішності студента в процесі виконання
тестових завдань тощо. Moodle має у своєму інструментарії: форми здавання завдань;
дискусійні форуми; завантаження файлів; журнал оцінювання; обмін повідомленнями; календар
подій; новини та анонси; онлайн-тестування; Вікі-ресурси. Поширені веб-ресурси для
дистанційного навчання Платформа Google Classroom (https://classroom.google. com) — це
сервіс, що пов’язує Google Docs, Google Drive і Gmail, дозволяє організувати онлайн-навчання,
використовуючи відео-, текстову та графічну інформацію.
Викладач має змогу проводити тестування, контролювати, систематизувати, оцінювати
діяльність, переглядати результати виконання вправ, застосовувати різні форми оцінювання,
коментувати й організовувати ефективне спілкування з студентами в режимі реального часу.
Основним елементом Google Classroom є групи. Функціонально групи нагадують структурою
форуми, оскільки вони дозволяють користувачам легко відправляти повідомлення іншим
користувачам. Завдяки сервісу для спілкування Hangouts студенти та викладачі мають змогу
вести онлайн-бесіди в режимі реального часу з комп’ютера або мобільного пристрою,
учасники/учасниці команди можуть показувати свої екрани, дивитись і працювати разом над
усім. Така трансляція автоматично публікуватиметься на YouTube-каналі.
Також платформа дозволяє за допомогою Google-форм збирати відповіді студентів і
потім проводити автоматичне оцінювання результатів тестування. Zoom (zoom.us/download) —
сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей. Для цього потрібно створити
обліковий запис. Безкоштовна версія програми дозволяє проводити відеоконференцію
тривалістю 40 хвилин, однак на період пандемії сервіс зняв це обмеження. Zoom підходить для
індивідуальних та групових занять. Користувачі можуть використовувати додаток як на
комп’ютері, так і на планшеті чи смартфоні. До відеоконференції може підключитися будьякий(а) користувач/ка за посиланням або ідентифікатором конференції. Заняття можна
запланувати заздалегідь, а також зробити посилання для постійних зустрічей у певний час. У
платформу вбудована інтерактивна дошка, яку можна демонструвати студентам. Крім того, є
можливість легко й швидко перемикатися з демонстрації екрана на інтерактивну дошку.
Завантажити програму можна на офіційному сайті Zoom. Платформа доступна для операційних
систем Windows, MacOS, Android та iOS і має плагін, який дозволяє використовувати Zoom
прямо в браузерах Google Chrome та Mozilla Firefox. Під час карантину на сервіс Zoom були
нарікання через низький рівень безпеки й захищеності, випадки підключення до конференцій
сторонніх осіб. Для уникнення цього рекомендуємо дозволяти приєднання лише
зареєстрованим користувачам, користуватися налаштуванням “кімната очікування” (тоді
організатор конференції підтверджує кожного учасника для приєднання), не розміщувати
посилання на zoom-конференції на загальнодоступних ресурсах. Результатом впровадження
даних методик ми отримали наступні показники переддипломної практики:
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Зведена таблиця по інституту за 2019-2020 навч.рік
(переддипломна практика)

Всього по
інституту:

Кількість
студентів

«5»

«4»

521

212

260

Оцінка
«3»
49

«2»
-

не
з'явились
-

Середній
бал

Якісний
показник

4,3

90,6

Звіт
про роботу Координаційної ради з питань безперервної післядипломної
освіти практикуючих медсестер та відділення післядипломної освіти
молодших медичних спеціалістів Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради 2019-2020 н.р.
Координаційна рада безперервної післядипломної освіти практикуючих медсестер при
Житомирськомумедичномуінституті
ЖОР є консультативно-дорадчим органом, який
створюється з метою узгодження зусиль практикуючих медсестер, бакалаврів, магістрів
медсестринства, провідних викладачів, координації діяльності, пов'язаної з підвищенням якості
підготовки фахівців у галузі медсестринства, здійснення освітньої та виховної роботи.
Відділенняпіслядипломної освіти молодших медичних спеціалістів Житомирського
медичного інституту ЖОР здійснює діяльність відповідно до затвердженого плану роботи
відділення та календарного плану організації навчального процесу. Контингент слухачів
сформований на основі поданих заявок закладів охорони здоров'я області і складає на 2019р.
1878 слухачі. За 2019 календарний рік пройшли навчання 2161 слухачів із числа молодших
медичних спеціалістів пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації. Проведено
навчання 44 викладачів ВМНЗ України з медсестринських дисциплін. На 2020р. заплановано
надання освітньої послуги на курсах підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів
за регіональним замовленням 1938слухачів. За перше півріччя 2020р. пройшли навчання 1617
слухачів, із яких 1532 – молодші медичні спеціалісти з медичною освітою та 85 викладачів
закладів вищої медичної освіти.
Впродовж навчального року систематично проводилися семінари керівників циклів
курсів підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів з питань: організація
навчального процесу слухачів КПК; впровадження сучасних інтерактивних та особистісноорієнтовних 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.
Розроблено навчально-методичне забезпечення освітнього процесу слухачів відділення
післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів за дистанційною формою навчання,
яке впроваджено на 41 циклі. Переведено на онлайн (дистанційну форму) 41 цикл
спеціальностей для передатестаційного тестування спеціалістів медсестринства закладів
охорони здоров'я.
Впродовж навчального року впроваджувалися в навчальний процес: методики
проведення тренінгових занять та інтерактивних технологій для підготовки спеціалістів з
питань: інтегрованого ведення хвороб дитячого віку, профілактики передачі ВІЛ від матері до
дитини, імунопрофілактики, профілактики йододефіциту, особливо небезпечних захворювань,
військово-медичної підготовки, громадського здоров'я, паліативної медицини, педагогічних
основ навчання пацієнта і його родини, спілкування як форми діяльності, управління якістю
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освітньої діяльності у вищих медичних навчальних закладах, теоретичних та методичних засад
розвитку професійної майстерності спеціалістів медсестринства у післядипломній освіті.
Відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів (завідувач
відділення Шарлович З.П.) тісно співпрацює з Координаційною радою з питань безперервної
післядипломної освіти практикуючих медсестер (голова ради Яворський П. В.) та Асоціацією
медсестер області (голова асоціації Тевс С. С.). Координаційною радою з питань безперервної
післядипломної освіти практикуючих медсестер спільно з відділенням післядипломної освіти
інституту таАсоціацією медсестер області за участі слухачів курсів підвищення кваліфікації
проводились наступні засідання:
•
«Роль спеціалістів медсестринства у застосуванні профілактичних технологій та
впровадженні медсестринського процесу в кардіологічній практиці». (01.10.2019р.).
•
«Роль медичної сестри у профілактиці цукрового діабету» до Всесвітнього дня
боротьби з цукровим діабетом. (06.11.2019р.).
•
«Візуальні форми раку: компетентісний підхід медичної сестри в профілактиці та
ранній діагностиці»(25.02.2020р.).
Голова Координаційної ради безперервної післядипломної освіти практикуючих
медсестер Яворський П. В. є членом спеціалізовано експертної ради МОН України і бере
постійно участь в акредитуванні та ліцензуванні закладів вищої медичної освіти України.
Голова Координаційної ради безперервної післядипломної освіти практикуючих
медсестер Яворський П. В. та завідувач відділення післядипломної освіти молодших медичних
спеціалістів Шарлович З. П. є членами Атестаційної комісії асоціації лікарів області
УОЗЖитомирської ОДА – молодших спеціалістів з медичною освітою усіх профілів та постійно
брали участь у засіданнях.
З метою інформування населення та підтримки тісного зв’язку з практикуючими
закладами охорони здоров'я, Яворський П. В. та Шарлович З. П. виступали на обласному радіо
«Житомирська хвиля» та обласному телебаченні щодо реформування медичної галузі, розвитку
безперервної освіти практикуючих спеціалістів медсестринства.
Крім того, слухачі та викладачі беруть участь у Всеукраїнських та міжнародних
конференціях, регіональних заходів:
•
круглий стіл «Зупинити наступ серцево-судинних катастроф» (20.09.2019 р.);
•
круглий стіл «Зупинимо рак молочної залози!» до Всесвітнього дня боротьби з
раком молочної залози (17.10.2019 р.)
•
круглий стіл «Дифтерія: питання, відповіді» (21.11.2019 р.)
•
Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Фахова передвища і професійна
освіта: теорія, методика, практика». Організатор: Науково-методичний центр вищої фахової
передвищої освіти за підтримки Національної академії педагогічних наук України (18 червня
2020р).
•
Тематичне навчання за дистанційною формою на семінарі «Безперервний
професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра» за темою «Сучасні стандарти діагностики,
лікування та профілактики поширених інфекційних та неінфекційних хвороб дитячого віку».
Організатор: МОЗ України (16.05.2020р.).
Принципом особистісного і професійного розвитку працівників відділення
післядипломної освіти є участь у тренінгах, проходження курсів підвищення кваліфікації при
МОН, НАПН України:
•
навчальний тренінг «Організаційна культура як інструмент ефективного
управління» (12 год,0,4 кредити ЄКТС), - №С2020 - 00249 від 16.02.2020р. (Академія
інноваційного розвитку освіти Інституту модернізації змісту освіти МОН України;
•
навчальний тренінг «Методологія і технологія сучасної інтерактивної освіти:
професійне становлення тренера» (12 год,0,4 кредити ЄКТС), - №С2020 - 00100 від 26.01.2020р.
(Академія інноваційного розвитку освіти Інституту модернізації змісту освіти МОН України)
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•
Осіння школа з медичної освіти (Швейцарський проект, м.Чернівці, Буковинський
державний медичний університет., 07-10.10.2019р.);
•
Онлайн тренінг «Викладацька майстерність в медичних ЗВО. Випуск перший.
Зворотний зв'язок» Україно-швейцарського проекту «Розвиток медичної освіти» (20.05.2020р.).
Завідувач відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів є членом
робочої групи МОН України з розроблення проекту Закону України «Про освіту дорослих»,
членом робочої групи з компетенцій надавачів медичної допомоги на первинці Україношвейцарського проекту «Розвиток медичної освіти» та членом редколегії щомісячного журналу
з медсестринства «Довідник головної медичної сестри» за підтримки МОЗ України.
За багаторічну сумлінну працю, високий рівень професіоналізму, відповідальне,
добросовісне виконання професійних обов’язків та з нагоди професійного свята Дня медичного
працівника Шарлович З.П. нагороджена Почесною грамотою УОЗ Житомирської ОДА
(червень, 2020р.).
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ІV. НАУКОВО– МЕТОДИЧНА РОБОТА
Основними напрямами науково-методичної роботи інституту в 2019-2020 навчальному
році були такі питання:
1. Впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій навчання,
спрямованих на підвищення якості знань студентів та розвитку їх творчого потенціалу.
2. Підвищення психолого-педагогічного рівня знань викладачів, оволодіння досягненнями
педагогічної науки і практики.
3. Підвищення рівня самостійної роботи студентів шляхом застосування науково-технічної
інформації.
4. Залучення студентів до науково-дослідної роботи, висвітлення результатів на науковопрактичних конференціях.
5. Всебічний розвиток студента як творчої особистості.
Робота методкабінету була підпорядкована методичній проблемі, над якою працює
колектив інституту:
«Забезпечення якості надання освітніх послуг. Впровадження системи менеджменту
освіти відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001:2015».
Підвищенню педагогічної майстерності сприяє навчання викладачів:
- Київський Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця;
- Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;
- Житомирський медичний інститут– «Інноваційні технології у вищій медичні освіті з
формуванням професійної майстерності через компетентнісну складову. Теорія і
методика викладання дисциплін»
- ПУЕТ Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів.
- ЖДУ ім. І. Франка Центр післядипломної освіти.
- Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
Курси підвищення кваліфікації пройшли 94 викладача, що складає 80,3 % до виконання
плану до штату.
Всього
ЖОІППО
ПУЕТ
штатних План м. Київ
викладачів

117

94

13

26

3

ЖДУ
ім.
Стажу- ВикоІ.Фран- вання нано
ка

ЖМІ

44

1

7

94

%
Виконання

%
Виконання
до штату

100 %

80,3

Викладач повинен бути людиною, яка супроводжує процес самопізнання і саморозвитку
студента. Викладач повинен зростати і науково, і професійно. Рушійним чинником такого
зростання є атестація. За планом роботи атестаційної комісії з викладачами, що атестуються,
опрацьовано типове Положення про атестацію, ознайомлено з критеріями оцінки роботи
викладача в період підготовки до атестації, за складеним графіком вивчено систему роботи
викладачів, які атестуються. На сайті інституту було створено блок, в якому зібрані
рекомендації до підготовки матеріалів на атестацію, також була організована виставка
навчально-методичних матеріалів викладачів, що атестуються.
За звітний період у інституті проатестовано 29 викладачів та 6 педагогічних працівників
керівного складу на відповідність займаній посаді
Кількість
проатестованих
викладачів

29

Вища

Викладачметодист

2

17

Старший
викладач

Перша

Друга

Спеціаліст

2

5

2

1

29

У інституті наявний центр методичної допомоги викладачам – методичний кабінет.
Методист інституту та викладачі-методисти надають допомогу молодим викладачам,
головам циклових комісій в організації навчально-виховного процесу, керівникам пошуководослідницької роботи студентів, завідувачам кабінетами та лабораторіями, кураторам
академічних груп в організації і проведенні різних видів педагогічної діяльності: проведенні
навчальних занять, впровадженні інноваційних технологій навчання та контролю знань
студентів, написанні методичних розробок, навчальних посібників, підручників, практикумів,
навчально-методичних рекомендацій, розробці навчальних та робочих програм, створенні
навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін.
Робота методичного кабінету спрямована на пропаганду досягнень передової
педагогічної науки, вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного
досвіду навчально-виховної роботи, удосконалення педагогічного уміння з метою забезпечення
якості підготовки фахівців – молодших спеціалістів, бакалаврів та магістрів, систематизації
методичного матеріалу і впровадження форм і методів активного навчання і виховання.
Одним із головних напрямів роботи методичного кабінету є розповсюдження
педагогічного досвіду роботи викладачів, працює „Школа молодого викладача”. З викладачамипочатківцями проведені засідання, на яких розглянуті вимоги до типів та структури занять,
педагогічні технології навчання та контролю, сучасні підходи до організації навчальновиховного процесу, прийоми та методи організації самостійної роботи студентів, методика
формування особистості у колективі навчальної групи та ін.
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.
Методичний кабінет продовжує роботу зі створення банку даних про викладачів, досвід
роботи яких вивчається, про їх педагогічну діяльність у вигляді інформаційних карток.
Для обміну досвідом роботи викладачів, підвищення педагогічної майстерності за
звітний навчальний рік викладачами навчального закладу проведено 20 відкритих навчальних
занять й оформлені методичні розробки до них та 3 майстер-класів.

Майстер-класи
№
1.
2.
3.

Назва заходу
Майстер-клас регіонального рівня для викладачів медичних
навчальних закладів України (курси післядипломної освіти) на
тему: «Профілактика передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини»
Майстер-клас
«Методика
введення
антитоксичної
протидифтерійної сироватки
Майстер-клас «Визначення показників ліпідного обміну»,
проведений у біохімічному відділенні центральної клінікодіагностичної лабораторії КУ «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф.
Гербачевського» Житомирської обласної ради –

Виконавець
Чекурда Г.В.
Малашевська В.Я.
Заблоцька О.С.

Відкриті теоретичні та практичні заняття
№
1.

Назва заходу
Відкрите практичне заняття на тему: «Підготовка робочої моделі
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Виконавець
Вакулович З.О.

2.
3.
4.
5.
6.
8.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
18.
19.
20.

до дублювання. Дублювання, виготовлення вогнетривкої
моделі».
Відкрите практичне заняття на тему: «Тазове передлежання
плода».
Відкрите практичне заняття на тему: «Внутрішньовенні ін’єкції»
Відкритий урок гігієни на тему: «Професійна гігієна при
лікуванні брекет системами», ЗОШ № 20.
Відкритий урок гігієни для дітей 5 класів на тему: «Щоб здорові
мати зуби, треба чистити їх, любий».
Відкритий урок гігієни для дітей дошкільного віку на тему
«Таємниця зубної феї».
Відкрите бінарне заняття з елементами наочності «Каталоги:
алфавітний, предметний, систематичний. Тематичний пошук в
науковій літературі».
Регіональне відкрите бінарне практичне заняття на тему:
«Необхідність кореляції життєдіяльності організму при
порушеннях водно-електролітного балансу і кислотно-основного
стану. Принципи інфузійної терапії».
Регіональне відкрите бінарне практичне заняття на тему:
«Тактика медичної сестри при гемотрансфузіях».
Відкрите практичне заняття на тему: «Природнє вигодовування
дитини 1-го року» на основі компетентісного підходу та
застосування інтерактивних методів навчання.
Заняття - проект з інформатики «Безпечний інтернет 2020».
Відкрите практичне заняття з англійської мови для студентів 201
Л/С на тему: «Робота та професії».
Практичне заняття з латинської мови для викладачів інституту на
тему: «Теперішній час умовного способу».
Відкрите заняття з іноземної мови «Музика, телебачення, хобі»
група 101 загальна практика сімейна медицина.
Відкрите заняття з розділу «Баскетбол». Вивчення основних
прийомів гри в баскетбол.
Відкрите заняття в секції волейболу «Техніка виконання
нападаючого удару» бюгельного протезу за допомогою матриці
формодент».

Куценко Г.Ф.
Мельник Л.А.
Першко Т.В.,
Скиба І.М
Петрук М.М.
Петрук М.М.
Косенко В.М.

Варич А.М.
Міщук І.М.
Малашевська В.Я.
Волошенюк О.А.,
Журавська Л.Л.
Сердега Н.О.
Рябокляч О.Ю
Антонов О.В.
Ігнат’єв В.В.
Момот. О.П.

9 січня 2020 року в інституті відбулися педагогічні читання на тему: «Впровадження в
освітній процес сучасних інформаційно-комунікативних технологій навчання студентів»
де були представлені наступні доповіді:
№
Тема виступу
п/п
1.
Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та
науково-педагогічних працівників.
2.
Пошук шляхів та форм безперервного професійного
розвитку фахівця.
3.
Квест-гра як ефективна форма мотивації навчальної
діяльності студентів.
4.
Складання ментальних карт як технології креативності.

31

ПІБ
Коваленко В.О.
Шарлович З.П.
Дмитрук О.В.
Коваленко В.О.

5.
6.
7.
8.
9.

Використання мобільних додатків та хмарних
технологій для здійснення контролю на заняттях історії.
Ситуація успіху як важливий чинник позитивної
мотивації до навчання.
Застосування інтерактивних методів навчання з метою
підвищення якості освітнього процесу у викладанні
педіатрії.
Інтерактивні методи навчання при вивченні акушерства
та гінекології.
Підвищення відповідального ставлення студентів до
навчання-запорука високої якості освіти

Чорнописька О.І.
Васильєва О.О.
Малашевська В.Я.
Куценко Г.Ф.
Чернецька В.І.

Педагогічна компетентність викладача є найважливішим фактором, який сприяє
розвитку творчих можливостей студентів. Саме педагог створює атмосферу, яка надихає
студента або руйнує його впевненість у своїх силах, заохочує або пригнічує його, розвиває або
ігнорує його здібності, гальмує його самореалізацію у навчально-виховному процесі.
З метою виявлення та розвитку творчої активності
студентів, зацікавленості,
формування їх наукового світогляду в інституті було проведено:

12 науково-теоретичних, практичних, міждисциплінарних,
міжвузівських студентських конференцій
№
1.

Назва заходу
Міждисциплінарна інститутська студентська науковопрактична конференція на тему «ВІЛ/СНІД- вірусна
загроза людству».

2.

Регіональна науково студентська конференція
«Сучасні види базисів знімних протезів».

3.

Науково-теоретична
конференція «Післяопераційний
період. Догляд за хворими».

Дячук Т.В.
Шкварок М.Г.

4.

Регіональна студентська науково-практична конференція
«Онкологія. Візуальні форми раку».

Міщук І.М.
Бех А.Г.
Варич А.М.
Слінчак Н.В.
Ожго Н.С.

5.
6.
7.

Інститутська конференція «Розповсюдження алергічних
станів серед студентів ЖМІ».
Пироговські студентські читання «Сучасні підходи та
інноваційні технології в роботі медичних сестер
хірургічного стаціонару.
Інститутська конференція «Спалах дифтерії в Україні на
межі катастрофи».
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Виконавець
Андрушко І.В.,
Тітова О.Т.,
Табачук Л.П..
Лучак Л.Д.,
Опрелянська Г.Г.
Вакулович З.О
Пєшкова О.М.

Слінчак Н.В.
Дячук Т.В.
Жовнерчук В.Р.
Малашевська В.Я.

8.
9.
10.

11.

12.

V Міжвузівської студентської науково-практичної
конференції «Професійні мовні компетенції сучасного
фахівця».
Конференція «Дефектологія – одна з провідних галузей
загальної педагогіки».
Міжвузівський молодіжний форум «Медичні працівники
та громадськість у боротьбі зі СНІДом» із залученням
представників
Житомирського
обласного
центру
громадського здоров'я.
Інститутська науково – практична студенська коференція
«Психосоматичні розлади у вагітних та породіль».
VI Регіональна науково-дослідна студентська
конференція «Актуальні питання клінічної медицини»

Сердега Н.О.,
члени ЦК
Копетчук В.А.
Чернецька В.І.

Дика Б.М.,
Слободенюк О.Л.,
Синяк Ю.П.,
Суббочева Т.В.
Степанчук В.В.,
Павлова Т.М.,
Чередниченко І.І.,
Сіхневич В.А.,
Олефір Л.З.,
Суббочева Т.В.,
Титарчук Л.П.,
Синяк Ю.П.

З метою підвищення якості освіти, педагогічної майстерності колективу, пропаганди
здорового способу життя, організації та проведення профілактичної роботи були організовані та
проведені засідання наукових, методичних семінарів та круглих столів, на яких обговорювались
важливі питання методики навчання та виховання сучасної студентської молоді, їх входження в
самостійне професійне життя, проблеми сучасної медицини та вишукувались шляхи їх
вирішення.

Круглі столи, семінари, тренінги
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Назва заходу
Семінар-практикум на тему: «Профілактика ВЛІ в
сучасних умовах».
Тренінг-практикум з української мови «Говорімо
українською правильно» для викладачів регіону слухачів курсів підвищення кваліфікації.
Тренінгове заняття для викладачів кафедри «В
очікуванні дива (з профілактики психоемоційного
вигорання)».
Квест-гра «Економіка охорони здоров'я. Маркетинг
медичних послуг».

Виконавець
Ковальчук Т.Ю.,
Мельник Л.А.
Кірячок М.В.
Боримська Л.В
Дмитрук О.В.

Науково-дослідницька робота студентів та викладачів інституту:
7 липня 2020 року відбувся онлайн-захист кваліфікаційних магістерських робіт зі
спеціальності «Медсестринство».
До захисту було представлено 12 робіт, 10 з яких екзаменаційна комісія оцінила на
«відмінно», 2 – «добре». Магістерські роботи виконані відповідно до Положення про наукову
діяльність, магістратуру, підготовку і захист кваліфікаційних магістерських робіт
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Житомирському медичному інституті Житомирської обласної ради. Всі роботи пройшли
перевірку на академічну доброчесність.
Результати наукових досліджень магістрів інституту були представлені на:
- 8 засіданнях студентського наукового товариства,
- 1 робота була представлена у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі
спеціальності «Медицина» (м. Харків – конкурс не відбувся у зв’язку із запровадженням
карантину),
- 3 студенти брали участь у XІІ International symposium «Nursing the foundation of care.
Innovative solutions in nursing» м. Жешув, Польща (студенти доповідали іноземною мовою –
англійською та польською),
- студенти мають 63 публікації у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій,
- результати магістерських робіт доповідались на 26 науково-практичних конференціях:
ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища освіта в
медсестринстві: проблеми і перспективи» (м. Житомир, 2019 р.);
VI Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів та молодих вчених (м.
Чернівці, 2019 р.);
ХХІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених (м. Тернопіль, 2019
р.);
88 Науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю
« Інновації в медицині» (м. Івано-Франківськ, 2019 р.);
VI Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрів, аспірантів
«Актуальні напрями досліджень молодих вчених в іншомовному просторі» (м. Житомир, 2019
р.);
V Міжвузівська англомовна студентська науково-практична конференція «Професійні
мовні компетенції сучасного фахівця» (м. Житомир, 2019 р.);
Х Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища освіта в
медсестринстві: проблеми і перспективи» (м. Житомир, 2020 р.);
VII Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених BIMCO
2020 (м. Чернівці, 2020 р.);
ХХІV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (м. Тернопіль, 2020
р.).
За результатами апробації отримано: диплом І ступеня – 1; диплом ІІ ступеня – 3;
диплом ІІІ ступеня – 2; диплом «За оригінальність наукового дослідження» – 1.
Голова ЕК Слабкий Г.О. – завідувач кафедри наук про здоров’я Ужгородського
національного університету, доктор медичних наук, професор.
Заступник голови ЕК Заболотнов В.О. – завідувач кафедри «Сестринська справа»
Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради, доктор медичних наук,
професор.
Члени ЕК:
Шатило В.Й. – ректор Житомирського медичного інституту Житомирської обласної
ради, доктор медичних наук, професор.
Березюк О.С. – професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління
освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат
педагогічних наук, професор.
Гордійчук С.В. – проректор з навчальної роботи Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри природничих
та соціально-гуманітарних дисциплін.
Секретар ЕК Хватова О.О. – асистент кафедри «Сестринська справа» Житомирського
медичного інституту Житомирської обласної ради, магістр за спеціальністю «Сестринська
справа».
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У кваліфікаційних магістерських роботах:

- вивчено мотиваційні чинники та особливості вживання наркотиків, алкоголю та
тютюнових виробів студентами закладів вищої освіти, а також роль медичної сестри в
профілактиці цих залежностей;
- оцінено стан і перспективи розвитку донорства крові, вивчено роль медичних сестер,
проблеми донорства та шляхи їх вирішення;
- визначено роль медичної сестри в імунопрофілактиці в закладах ПМСД в системі
охорони здоров’я;
- науково обґрунтовано необхідність впровадження інформаційних технологій в процес
роботи старших медичних сестер для оптимізації витрат робочого часу в частині обліку
лікарських засобів;
- розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено модель
стратегічного управління якістю освітньої діяльності у закладі вищої освіти;
- досліджені методи профілактики та ранньої діагностики злоякісних новоутворень
візуальної локалізації;
- вивчено професійну роль медичних працівників у створенні безпечного лікарняного
середовища у відділеннях терапевтичного та хірургічного профілю, розроблено комплекс
заходів запобігання ВЛІ;
- теоретично обґрунтуванні та експериментально перевірені методики підготовки
медичних сестер до роботи в інклюзивному середовищі;
- досліджено специфіку роботи і функціональні обов’язки керівників структурних
підрозділів лікарні (відділення, центру, лабораторій) та науково обґрунтовано розподіл функцій
на медичні та адміністративно-господарські з метою запровадження спеціальності медичний
адміністратор в систему охорони здоров’я, розроблено пропозиції до освітньо-професійної
програми (ОПП) щодо підготовки даних спеціалістів та внесено рекомендації до Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП);
- вивчено деонтологічні аспекти роботи медсестри у спеціалізованому гематологічному
дитячому відділенні багатопрофільної лікарні третинного рівня надання медичної допомоги;
- вивчено вплив біоритмів на самопочуття, працездатність (успішність) студентської
молоді. Досліджено взаємозв’язок біоритмів та «біологічного годинника», їх вплив на
самопочуття, працездатність (успішність) студентів;
вивчено і здійснено порівняння рівня знань серед студентів медичного інституту і
практикуючих медичних сестер з питань правил надання невідкладної медичної допомоги.
№
ПІБ
п/п
1.
Гайченко
Альона
Валентинівна

2.
3.

Гразовська
Юлія
Валеріївна
Кліманова
Василина
Василівна

Тема магістерської роботи
Особливості вживання наркотиків,
алкоголю та тютюнових виробів
серед студентів закладів вищої
освіти, а також роль медичної
сестри
в
профілактиці
цих
залежностей.
Донорство крові та роль медичних
сестер, проблеми та шляхи
вирішення.
Роль
медичної
сестри
в
імунопрофілактиці кору.
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Науковий
керівник
д.мед.н.,
професор
Заболотнов В.О.

д.мед.н.,
професор
Заболотнов В.О.
д.мед.н.
Яворський П.В.

Апробація
Конференції – 4
Засідання СНТ
–3
Публікації – 5
Публікації – 2
Конференції – 1
Публікації – 4

4.

Ладонюк
Вікторія
Валентинівна

5.

Любецька
Владислава
Юріївна

6.

Мацієвська
Ольга
Анатоліївна

7.

Впровадження
інформаційних
технологій як один з інструментів
оптимізації витрат робочого часу
старших медичних сестер в
частині обліку лікарських засобів.
Стратегічне управління освітньою
діяльністю у закладах вищої
освіти.

к.мед.н.,
доцент
Грищук С.М.

Публікації – 2

к.біол.н.,
доцент
Гордійчук С.В.

Конференції – 3
Засідання СНТ
–1
Публікації – 4
Конференції – 1
Публікації – 4

д.мед.н.
Яворський П.В.

Негерей
Катерина
Михайлівна

Роль
медичної
сестри
в
профілактиці та ранній діагностиці
злоякісних
новоутворень
візуальних локалізацій.
Роль
медичної
сестри
у
формуванні
безпечного
лікарняного середовища.

д.мед.н.,
професор
Шатило В.Й.

Конференції – 1
Публікації – 4

8.

Опанасюк
Наталія
Валеріївна

Підготовка медичних сестер до
роботи
в
інклюзивному
середовищі.

к.пед.н.,
доцент
Шигонська Н.В.

9.

Роговська
Катерина
Вікторівна

д.мед.н.,
професор
Шатило В.Й.

10

Рябчук
Світлана
Вікторівна

11.

Тарасюк
Тетяна
Сергіївна

Наукове
обґрунтування
запровадження
спеціальності
медичний адміністратор в систему
охорони здоров’я.
Деонтологічні аспекти в роботі
медичної сестри спеціалізованого
дитячого
гематологічного
відділення
багатопрофільної
лікарні третинного рівня.
Вплив біоритмів на самопочуття і
працездатність
(успішність)
студентів.

Конференції – 4
Засідання СНТ
–1
Публікації – 8
Конференції – 2
Публікації – 12

12.

Хиля
Віталій
Вікторович

Обізнаність
практикуючих
медичних сестер різного профілю
та студентів медичного інституту
правил
надання
невідкладної
медичної допомоги.

д.мед.н.,
доцент
Свиридюк В.З.

Конференції – 1
Публікації – 4

д.мед.н.,
доцент
Свиридюк В.З.

Конференції – 7
Засідання СНТ
–1
Публікації – 12
Конференції – 2
Засідання СНТ
–2
Публікації – 2

д.мед.н,
професор
Заболотнов В.О.

Студенти нашого інституту залучаються до науково-дослідницької роботи. В закладі
сформовано наукове студентське товариство. Під наставництвом наукових керівників студенти
працюють над обраною темою науково-дослідницької роботи. Свої дослідження вони
презентують в статтях фахових видань або на наукових студентських конференціях.
В інституті працює 21 предметні гуртки, які охоплюють 240 студентів, 55 студентів
займаються науково-дослідницькою роботою.
З метою виявлення творчих студентів, формування національної еліти в медичній галузі,
в навчальному закладі проводяться предметні тижні науки, олімпіади, конкурси, переможці
яких беруть участь в обласних та регіональних олімпіадах та конкурсах різного рівня.
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Традиційно в інституті проводяться тижні науки таких циклів:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предметні тижні циклових комісій
Тиждень циклової комісії викладачів
21.10-25.10.2019
акушерства та гінекології.
Тиждень циклової комісіївикладачів
21.10-25.10.2019
хірургічних дичциплін.
Тиждень циклової комісії викладачів
11.11 – 15.11.2019
суспільно-гуманітарних дисциплін.
Тиждень циклової комісії викладачів
04.11 – 08.11.2019
спеціальних дисциплін.
04.11 – 08.11.2019
Тиждень циклової комісії викладачів
загальномедичних дисциплін.
25.11.-29.11.2019
Тиждень циклової комісії викладачів
іноземних мов.

Голова ЦК
Лаговська Г.І.
Голова ЦК
Міщук І. М.
Голова ЦК
Федорець Г. В.
Голова ЦК
Табачук Л. П.
Голова ЦК
Шаня Н. С.
Голова ЦК
Сердега Н.О.

В рамках предметних тижнів в навчальному закладі проведені конкурси та предметні
олімпіади з ряду профілюючих предметів, переможці яких нагороджені дипломами,
сертифікатами.
№

Назва заходу
1.

Інститутська олімпіада з предмету ТВНП

2.

Інститутська олімпіада з ТВЗП

3.

Інститутська олімпіада з ТВБП

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Олімпіади

Термін
листопад 2019

Виконавець
Данилюк О.Ю.

листопад 2019

Пєшкова О.М

листопад 2019

Вакулович З.О.
Мамрай І.Д.

Інститутська олімпіада з біології (ЖІМ)

жовтень 2019

Шевчук І.В.

Регіональна олімпіада з біології (ЖІМ)

жовтень 2019

Шевчук І.В

20.02.2020

Кірячок М.В.,
Мельник А.О.,
Поплавська С.Д.
Мельник А.О.,
Кірячок М.В.,
Кирпонос О.О.

12.11. 2019.

Кірячок М.В.

02.03.2020

Хробуст О.В.,
Коваленко В.О.

Інститутська олімпіада з англійської мови

жовтень 2019

Самборська Н.М.
Сердега Н.О.

Інститутська олімпіада з латинської мови

жовтень 2019

Рябокляч О.Ю.

Олімпіада з української мови для студентів
І-ІІ курсів усіх відділень.
Інтелектуальна гра «Любов до слова»,
присвячена Дню рідної мови
Обласний етап Міжнародного конкурсу
знавців української мови імені Петра
Яцика.
V Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На
урок».
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4.11.2019

12.
1.
2.
3.

4.

Інститутська олімпіада з математики
Конкурси
Загальноінститутська акція «Перевір свій
зір»
Флешмоб «#ялюблюЖМІ» до Дня
української мови та писемності

20.12.2019

Коваленко В.О.

жовтень 2019

Кокоріна С.А.
Гуменна Л.В.
Кірячок М.В.,
Мельник А.О.,
Чорнописька О.І.
Кірячок М.В.,
Мельник А.О.,
Поплавська С.В.,
Кирпонос О.О.
Кірячок М.В.

8.11.2019.

Диктант національної єдності для
студентів та викладачів ЖМІ з нагоди Дня
української мови та писемності

7.11.2019

Регіональний брейн-ринг з української
літератури за творчістю Івана Франка.

17.10.2019

6.

Інтелектуальна гра «Українська культура:
вчора, сьогодні, завтра»

03.12.2019

Лаговська Г.І.,
Куценко Г.Ф.,
Мосійчук Л.Г.,
Шрамко Л.П.,
Яворська Т.І.,
Козирацька Л.М
Мельник А.О.,
Кірячок М.В.

7.

Відкритий Чемпіонат Києва з Чирлідингу,

70.03.2020

Шоханова К.А.

5.

жовтень
2019 р.

Конкурс «Краща Акушерка»

Гурткова робота створює необхідні умови для підготовки висококваліфікованих
медичних працівників, всебічному розвитку особистості кожного студента та задоволення його
духовних потреб. Робота гуртків спланована на початку навчального року, визначені теми
занять, які затверджені на засіданнях циклових комісій.
За підсумками роботи за рік кращі гуртківці та керівники творчих груп нагороджені
грамотами інституту.

Відкриті засідання предметних гуртків:
№
п/п
1.

Назва заходу

Термін

Виконавець

Студентське
регіональне
акушерськогінекологічне товариство на тему: «Проблемні
питання
в
акушерстві,
гінекології
та
репродуктології в сучасних умовах».

жовтень

Козирацька Л.М.,
Яворська Т.І.

Значна увага приділяється навчально-методичному забезпеченню, розробці підручників,
навчальних посібників, практикумів, методичних рекомендацій тощо.
Професорсько-викладацький склад інституту був задіяний у процесі створення:
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Посібники, збірники, практикуми:
1. Опрелянська Г.Г., Шаня Н.С.Посібник «Анатомія скелетних м’язів».
2. Тітова О.Т., Лучак Л.Д., Андрушко І.В., Табачук Л.П., Опрелянська Г.Г.Збірник матеріалів
міждисциплінарної студентської науково-практичної конференції на тему «ВІЛ/СНІД – вірусна
загроза людству».
3. Лаговська Г.І. Навчальний посібник « Ендометріоз».
4. Козирацька Л.М. Навчальний посібник «Клінічні випадки у гінекології».
5. Козирацька Л.М. Навчальний посібник «Стандарти проведення практичних навичок з
гінекології».
6. Козирацька Л.М. Навчальний посібник «Природні методи планування сім`ї.
7. Мосійчук Л.Г. Навчальний посібник «Сучасний підхід до вирішення актуальних питань в
акушерстві та гінекології»
8. Мосійчук Л.Г. Навчальний посібник «Гінекологія» (Короткий курс лекцій) - перевидання з
доповненням «Гінекологія та репродуктивне здоров’я та плануванням сім’ї».
9. Петрук М.М, .Самунь Н.М. Навчальний посібник для студентів 4 курсу з дисципліни
«Невідкладна допомога в стоматології» .
10. Гуменна Л.В. Навчальний посібник «Раптові стани в офтальмології».
11. Гуменна Л.В. Навчальний посібник «Військово-медична підготовка та медицина
надзвичайних ситуацій. Проблемно-ситуаційні задачі та тести».
12. Дячук Т.В., Міщук І.М. Посібник для проведення практичних занять з невідкладних станів в
хірургії.
13. Кравчук С.М., Мухіна Т.С. Посібник «Актуальні питання вакцинопрофілактики».
14. Мухін Є.М. Посібник «Оцінка фізичного розвитку дитини».
15. Мухін Є.М. Посібник «Загартовування дітей».
16. Малашевська В.Я.Посібник «Дифтерія».
17. Плоткіна Л.П.Навчальний посібник з предмету `Основи медичної інформатики.
18. Сердега Н.О.Посібник – практикум для підготовки до занять з англійської мови з тем:
«Робота та професії», «Престижні професії», «Влаштування на роботу».
19. Голумбевська М.В. Інформаційне видання «Календар медичних дат 2020».
20. Д’яченко І.М. 1. Навчальний посібник «Історія медицини України».
21. Д’яченко І.М. Навчальний посібник «Організація та проведення медико-соціологічного
наукового дослідження: теоретична частина».
22. Опрелянська Г.Г. Навчально- методичний посібник «Анатомія скелетних мязів».
23. Чернецька В.І. Курс лекцій модуль 1 «Патоморфологія та патофізіологія».
24. Чернецька В.І. Практикум модуль 1 «Патоморфологія та патофізіологія».
25. Заблоцька О.С., Ніколаєва І.М. Навчальний посібник «Хімія в лабораторній діагностиці».
26. Терещук Т.О.,Чугрієв А.М., Перехрестенко П.М. Методичний посібник «Організація
системи управління якістю в закладах та установах національної системи крові».
27. Нікітченко В.М. Фармакологія та медична рецептура: курс лекцій.
28. Нікітченко В.М. Фармакологія та медична рецептура: практикум.
29. Шоханова К.А., Осипенко В.Є. Навчально-методичний посібник: «Настільний теніс».
30. Шоханова К.А. Навчально-методичний посібник: «Теорія і методика фізичного виховання».
31. Степанчук В.В., Синяк Ю.П. Збірник матеріалів VІ Регіональної науково-дослідної
студентської конференції «Актуальні питання клінічної медицини».
31. Самунь Н.М. Навчальний посібник «Основи фізичної реабілітації».
32. Самунь Н.М., Олефір Л.З. Курс лекцій з предмету «Медична і соціальна реабілітація».
33. Дика Б.М. Збірник тез студентської НПК «Психосоматичні розлади у вагітних та породіль».
Викладачі інституту в своїй практичній діяльності використовують сучасні активні методики
та інноваційні технології навчання: особистісно зорієнтоване навчання, інформаційно-
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комунікаційні технології, інтерактивні технології, кейс-технології, проектні технології, ігрові
технології, дослідження, формування творчої особистості, розвивальне навчання, контекстне
навчання, тренінгове навчання, навчально-проективна діяльність, інтегровані лекції з міні
паузами, лекції проблемного характеру.
Це дає можливість студентам самостійно шукати розв’язок проблем, аналізувати,
співставляти, порівнювати, синтезувати, вчить використовувати знання у сфері професійної
діяльності.
В своїй роботі викладачі оптимально організовують діяльність студентів,
використовують різноманітні методи, з метою кращого засвоєння студентами матеріалу.
Інтерактивні методи навчання:
Всі циклові комісії працювали над впровадженням інтерактивних методів навчання.
Викладачами циклових комісій було обрано конкретний метод, який демонструвався під час
відкритих занять, майстер-класів або вивчався викладачами споріднених дисциплін. В кінці
навчального року кожна циклова комісія звітувала про впровадження інтерактивних методів
навчання та випустила збірку напрацювань викладачів.
Викладачами інституту створюються методичні розробки до лекційних та практичних
занять, навчальні посібники, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів,
електронні посібники, збірники ситуаційних задач, тестів, кросвордів, довідники.

Методичні розробки
№
п/п

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Назва навчально-методичних матеріалів

Автор

Методичні вказівки до практичного заняття на основі
компетентнісного підходу на тему: «Відбір проб води для
лабораторного дослідження».
Методичні вказівки до лабораторного заняття на основі
компетентнісного підходу на тему «Методика гігієнічного
оцінювання повітряного середовища та його параметрів.
Гігієнічне оцінювання мікроклімату приміщень».
Методична розробка практичного заняття на основі
компетентнісного підходу на тему: «Дерматозоонози».
Методична розробка практичного заняття на основі
компетентнісного підходу на тему: «Ботулізм».

Тітова О.Т.

Методична розробка «Анатомія органів ендокринної системи».
Методична розробка «Методи дослідження спадковості
людини».
Методична розробка «Вітамінні засоби».
Методична розробка «Анатомія серця».
Методична розробка на тему: «Моделювання проміжної частини
мостоподібного протеза».
Методична розробка «виготовлення та розкриття гіпсоблоку».
Методичні рекомендації «Підготовка робочої моделі до
дублювання.
Дублювання,
виготовлення
вогнетривкової
моделі».
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Тітова О.Т.

Лучак Л.Д.
Табачук Л.П.
Опрелянська Г.Г.
Шаня Н.С.
Волощук О.Л.
Вознюк В.А.
Опрелянська Г.Г.
Шаня Н.С.
Голованов І.О.
Савченко Г.А.
Вакулович З.О.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

Методичні рекомендації «Виготовлення ковпачків, моделювання
каркасу металокерамічного протеза. Особливості моделювання.
Литво».
Методичні рекомендації «Анатомічне встановлення зубів при
перехресному прикусі».
Методична розробка практичного заняття «Внутрішньовенні
ін’єкції».
Методична розробка
семірського заняття на тему:
«Профілактика ВЛІ в сучасних умовах».
Методичні
рекомендації
до
практичного
заняття
з
використанням інтерактивних методів навчання на основі
компетентнісного підходу при викладанні сестринських
дисциплін на прикладі теми: «Задоволення потреб пацієнта в
особистій гігієні. Профілактика пролежнів».
Методична розробка до практичного заняття на основі
компетентнісного підходу на тему: «Клініка, діагностика,
диференційна діагностика початкового карієсу. Ремінералізуюча
терапія».
Методична
розробка
практичного
заняття
на
тему:
«Необхідність кореляції життєдіяльності організму при
порушеннях водно-електролітного балансу і кислотно-основного
стану. Принципи інфузійної терапії».
Методична розробка на основі компетентісного підходу на тему:
«Догляд за хворими у післяопераційний період».
Методична розробка до практичного на основі компетентнісного
підходу на
тему:
«Тактика
медичної
сестри
при
гемотрансфузіях».
Методичні вказівки до практичного заняття на основі
компетентнісного підходу на тему: «Догляд за хворими із
захворюваннями та ушкодженнями голови».
Методичні вказівки до практичного заняття на основі
компетентнісного підходу на тему «Догляд за хворими з
хірургічними захворюваннями та ушкодженнями органів сечової
та статевої системи».
Методична розробка до практичного заняття по темі:
«Захворювання судинної оболонки ока».
Методрозробка практичного заняття на основі компетентнісного
підходу «Хвороби новонароджених
гнійно – септичні».
Методична розробка до практичного заняття: «Кишкові
інфекції».
Методична розробка до практичного заняття: «Поліоміеліт у
дітей».
Методична розробка до практичного заняття на основі
компетентнісного підходу на тему: «Менінгококова інфекція у
дітей».
Методична розробка до практичного заняття на основі
компетентнісного підходу на тему: «Цукровий діабет у дітей».
Методрозробка виховного заходу «Великодні дзвони».
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Данилюк О.Ю.
Пєшкова О.М
Мельник Л.А.
Ковальчук Т.Ю.,
Мельник Л.А.
Ковальчук Т.Ю.

Скиба І.М.
Петрук М.М.

Варич А.М.
Дячук Т.В.
Риженко О.В.
Шкварок М.Г.
Міщук І.М.
Ожго Н.С.

Ожго Н.С.
Кокоріна С.А.
Кравчук С.М.
Донецькова Л.М.
Донецькова Л.М.
Чекурда Г.В.

Чекурда Г.В.
Махновська І.Р.,

Косовою І.А.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Методрозробка виховного заходу «Шлях довженою в 145 років
до 145-річчя заснування закладу».
Методрозробка «Створення та використання тестів на Google
диску за допомогою Google форм».
Методрозробка «Побудова кластерів як засіб узагальнення та
систематизації компетентностей з теми».
Методрозробка «Впровадження інноваційних та інтерактивних
технологій в освітньому процесі при вивченні фізики».
Методична розробка заняття з основ латинської мови з
медичною термінологією на тему: «Теперішній час умовного
способу».
Методична розробка заняття з англійської мови «Робота та
професії».
Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів до
підсумкового модульного контролю з дисципліни «Громадське
здоров`я. Громадське медсестринство».
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів
«Патоморфологія та патофізіологія».
Методична розробка до практичного заняття з дисципліни
«Клінічна фармакологія» на тему: «Корекція небажаної дії ліків.
Клінічна фармакологія засобів, що впливають на ЦНС».
Методичні вказівки по підготовці громадських інструкторів з
баскетболу «Техніка і тактика гри у баскетбол».
Педагогіка і психологія вищої школи: методичні рекомендації до
проведення практичних занять та організації самостійної роботи.
Методичні рекомендації «Шизофренія та маніакально –
депресивний психоз».
Навчально-методична розробка «Бінарне практичне заняття як
дієвий засіб формування професійної компетентності майбутніх
медичних сестер».
Методрозробка практичного заняття на тему: «Медсестринський
процес при догляді за пацієнтами з вадами серця».
Методична
розробка
практичного
заняття
на
тему:
«Медсестринський процес при виразковій хворобі шлунка».
Методична
розробка
практичного
заняття
на
тему:
«Медсестринський процес при хронічних обструктивних
захворюваннях легень, бронхіальній астмі».

Махновська І.Р,
Тітовою О.Т.
Хробуст О.В.
Хробуст О.В.
Левківська С.М.
Рябокляч О.Ю.
Сердега Н.О.
Круковська І.М.,
Косенко В.М.
Чернецька В.І.
Нікітченко В. М.
Ігнат’єв В.В.
Заблоцька О. С.
Дика Б.М.
Ліщук І.І.
Сіхневич В.А.
Сіхневич В.А.
Сіхневич В.А.

Робочі зошити:
№ п/п

Назва навчально-методичних матеріалів

Автор

1.
2.

Робочий зошит з теми «Логарифмічна функція».
Робочий зошит з предмету «Основи медичної
інформатики»
з
предмету
«Основи
медичної
інформатики»
для
студентів
спеціальності
223
«Медсестринство»,
спеціалізації «Лікувальна справа», освітнього

Хробуст О.В.
Плоткіна Л.П.
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Видавництво,
рік видання
2019 р.
2019 р.

3.

4.
5.

6.
7.

рівня молодший спеціаліст.
Робочий зошит з предмету «Основи медичної
Плоткіна Л.П.
інформатики» з предмету «Основи медичної
інформатики» для студентів спеціальності 223
«Медсестринство», спеціалізації «Сестринська
справа», освітнього рівня молодший спеціаліст.
Хімія: робочий зошит для проведення
Заблоцька О. С.
практичних занять.
Робочий зошит з дисципліни «Клінічна
Нікітченко В. М.
фармакологія» для студентів спеціальності 223
«Медсестринство», спеціалізація «Сестринська
справа», освітній ступінь бакалавр .
Робочий зошит з дисципліни «Медсестринство в
Синяк Ю.П.
сімейній медицині» (Модуль ІІ).
Робочий зошит з дисципліни «Геронтологія,
Чередниченко
геріатрія та паліативна медицина».
І.І.

2019 р.

2020 р.
2020 р.

2020 р.
2020 р.

Також викладачами інституту вперше розроблено 7 навчальних програм на основі
компетентнісного підходу та 41 робоча програма. В комп’ютерному кабінеті поновлена база
тестів для проведення ліцензованого іспиту «Крок -М», «Крок-Б» (понад 700), створено банк
тематичних та контролюючих тестових програм, програми самоконтролю, тести для конкурсу
«Кращий за професією». Створені та оновлені тести для підсумкових та поточних контролів з
усіх предметів (понад 7тис.).

Навчальні програми (розроблені вперше):
№
з/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

НД, спеціальність
Історія:Україна і світ для студентів 101 102 груп
спеціалізації «Лікувальна справа», 101 групи
спеціалізації «Сестринська справа».
Охорона праці та БЖД Спеціальність: 221
«Стоматологія», Спеціалізація: «Стоматологія».
Навчальна програма з предмету «Основи
медичної
інформатики»
для
студентів
спеціальності
223
«Медсестринство»,
спеціалізації «Сестринська справа», освітнього
рівня молодший спеціаліст.
Навчальна програма з предмету «Основи
медичної
інформатики»
для
студентів
спеціальності
223
«Медсестринство»,
спеціалізації «Лікувальна справа», освітнього
рівня молодший спеціаліст.
«Німецька мова за професійним спрямуванням»;
спеціальність «Лікувальна справа».
Предмет «Фізичне виховання» відділення
«Фізична терапія та ерготерапія».
Навчальна програма для студентів 304 -404
групи відділення «Лікувальна справа».
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ПІ викладача/
викладачів

Гриф
затвердження

Махновська І.Р.
Федорець Г.В.

Плоткіна Л.П
Плоткіна Л.П.
Косова І.А.,
Прищепа М.Ю.
Момот О.П.
Сердега Н.О.,
Костинська Н.А.

Протокол ЦК №1
від 27.08.2019 р.

Протокол ЦК №1
від 27.08.2019 р.

Робочі програми (розроблені вперше):
№
з/п.
1.

2.
3.
4.

НД; спеціальність

Дерматологія та венерологія, спеціальність
«Медсестринство».

223

Епідеміологія та інфектологія; спеціальність 223
«Медсестринство»,
спеціалізація
«Лікувальна
справа».
Епідеміологія та інфектологія;спеціальність 223
«Медсестринство», спеціалізація «Акушерська
справа».

Анатомія
людини»
223
«Медсестринство»,
спеціалізація: сестринська справа.

ПІ
викладача/
викладачів
Лучак Л.Д.

Дерматологія та
венерологія,
спеціальність 223
«Медсестринство»,
спеціалізація
«Акушерська справа»
кваліфікація
«Акушерка»
Андрушко І.В.
Відповідно до НП
«Епідеміологія» та НП
«Інфектологія»
Андрушко І.В.
Відповідно до НП
«Епідеміологія» та НП
«Інфектологія»
Опрелянська Г.Г. «Анатомія людини» для
вищих навчальних
закладів I-III рівнів
акредитації за
спеціальністю
5.120101022
Сестринська справа»
2012 р.
Шаня Н.С.
«Анатомія з
топографічною
анатомією голови та шиї
«Стоматологія 2012 р.
Вознюк В.А.
«Фармакологія та
медична рецептура»,сестринська справа

5.

Анатомія з топографічною анатомією голови та
шиї», стоматологія.

6.

«Фармакологія
та
сестринська справа.

7.

Основи фармакології та медичної рецептури.

Вознюк В.А.

«Акушерство» спеціалізація: «Лікувальна справа».

Лаговська Г.І.

«Гінекологія і репродуктивне здоров’я та
планування сім’ї» спеціалізація: «Лікувальна
справа».

Лаговська Г.І.

Робоча
програма
переддипломної
(дистанційна форма проведення)
Початковий рівень вищої освіти:
спеціаліст
Галузь знань: 22 «Охорона здоров’я»
Спеціальність: 221 «Стоматологія»
Кваліфікація: «Гігієніст зубний».

Косенко В.М.,
Скиба І.М.

медична

рецептура»

-

8.

9.

10.

Відповідно до якої
НП

практики

«Основи фармакології та
медичної рецептури
«Стоматологія 2012 р.
МОЗ України
«Акушерство» за
спеціальністю
«Лікувальна справа»
МОЗ України
«Гінекологія»
«Репродуктивне
здоров’я та планування
сім’ї» за спеціальністю
«Лікувальна справа»

молодший
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Стоматологічні
дисципліни

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

Розробка робочої навчальної програми з предмету
«Терапевтична стоматологія »для студентів 2-го
курсу по новому навчальному плану 2019-2020
навчального року. Стоматологія (гігієніст зубний).
Розробка робочої навчальної програми з предмету
«Профілактика стоматологічних захворювань» для
студентів 2-го курсу по новому навчальному плану
2019-2020 навчального року. Стоматологія(гігієніст
зубний).

Петрук М.М.

«Терапевтична
стоматологія» .
Стоматологія (гігієніст
зубний)

Петрук М.М.

«Профілактика
стоматологічних
захворювань».
Стоматологія (гігієніст
зубний).

«Історія:Україна і світ», для студентів 101 102 груп
спеціалізації «Лікувальна справа», 101 групи Махновська І.Р.
спеціалізації «Сестринська справа».
Основи
правознавства
Спеціальність:
223
«Медсестринство» Спеціалізація: «Акушерська Голумбевська М.В.
справа»
Основи
правознавства
Спеціальність:
223
«Медсестринство» Спеціалізація: «Лікувальна Голумбевська М.В.
справа».
Основи
правознавства
Спеціальність:
221 Голумбевська М.В.
«Стоматологія» Спеціалізація: «Стоматологія».
Копетчук О.В.
Основи економічної теорії 223 «Медсестринство».
Охорона праці та БЖД Спеціальність: 221 Федорець Г.В.
«Стоматологія», Спеціалізація: «Стоматологія»
Інформатика
223
«Медсестринство»,
221 Волошенюк О.А.
«Стоматологія».
Журавська Л.Л.
Робоча програма з предмету «Основи медичної Плоткіна Л.П.
інформатики» для студентів спеціальності 223
«Медсестринство», спеціалізації «Сестринська
справа», освітнього рівня молодший спеціаліст.
Робоча програма з предмету «Основи медичної Плоткіна Л.П.
інформатики» для студентів спеціальності 223
«Медсестринство»,
спеціалізації
«Лікувальна
справа», освітнього рівня молодший спеціаліст.
Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)
Наскрізна програма
з англійської мови,
спеціальність 5.1201010104 «Стоматологія», для Сердега Н.О.
301-401 ст.

«Основи
латинської
мови
з
медичною
термінологією для спеціалізації «Сестринська
справа».

Рябокляч О.Ю.

«Латинська мова з медичною термінологією» для
спеціалізації «Стоматологія».

Рябокляч О.Ю.

24.
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Протокол ЦК №1 від
27.08.2019р.
Протокол ЦК №1 від
27.08.2019р.

Черкаського медичного
коледжу, затвердженої
Державною установою
“Центральний
методичний кабінет
підготовки молодших
спеціалістів” МОЗ
України
Шепетівського
медичного училища,
затвердженої
Державною установою
“Центральний
методичний кабінет
підготовки молодших
спеціалістів” МОЗ

України

25.
26.
27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

«Іноземна мова за професійним спрямуванням» за
кредитно-модульною системою для студентів Васільєва Ю.В.
кваліфікації «Стоматологія ортопедична».
«Німецька мова за професійним спрямуванням»;
Косова І.А.
спеціальність «Лікувальна справа».
Робоча
програма
навчальної
дисципліни
«Англійська мова» для студентів освітнього
ступеня молодший спеціаліст галузі знань 22
«Охорона
здоров’я»
спеціальності
221
«Стоматологія» спеціалізації «Стоматологія».
Рибак Л.М.
Іноземна мова за професійним спрямуванням
(англійська)
Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти:
молодший спеціаліст
Галузь знань: 22 «Охорона здоров’я»
Спеціальність: 223 «Медсестринство»
Самборська Н.М.
Спеціалізація: «Акушерська справа».
Теорія і методика фізичного виховання; «Фізична
Шоханов О.С.,
терапія, ерготерапія».
Шоханова К.А.
Види оздоровчо-рухової активності; «Фізична Шоханов О.С.,
терапія, ерготерапія».
Шоханова К.А.
Шоханов О.С.,
Шоханова К.А.
Шоханов О.С.,
Фізична культура; ОУБ.
Шоханова К.А.
Ченцова В.А.,
Лікувальна справа.
Шищук Л.М
Ченцова В.А.,
Стоматологія.
Шищук Л.М
Робоча навчальна програма для спеціальності
Ігнат’єв В.В.
«Лікувальна справа».
Предмет «Фізичне виховання», спеціальності
Момот О.П.
«Фізична терапія та ерготерапія».

діючої

Робоча програма
затверджена на засіданні
циклової комісії
іноземних мов
Протокол № 1 від «27»
серпня 2019 року

Фізична культура; ЗПБ.

Робоча програма з математики на основі Коваленко В.О.
компетентнісного підходу.
«Неврологія, психіатрія та наркологія», Лікувальна Дедерко І.М.
справа.
«Внутрішня медицина», Акушерська справа.
Дика Б.М.
«Внутрішня медицина, геронтологія, геріатрія», Сіхневич В.А.
Лікувальна справа.
«Медична та соціальна реабілітація», Акушерська Купріяненко А.В.
справа.
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Протокол № 2 від
12.09.2019 р.

Матеріали контролю (збірники тестів, тести, збірники ситуаційних завдань,
індивідуальні завдання тощо, які виконуються вперше)

№
з/п.
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Назва

Збірник ситуаційних задач
з теми «Гігієна води та
«Основи екології та профілактичної медицини»;
спеціальності: 223 «Медсестринство» спеціалізації
водозабезпечення
населених місць».
«Акушерська справа».
«Основи екології» для студентів спеціальності: 221
«Стоматологія» кваліфікації «Зубний технік»
Тести
«Основи мікробіології з вірусологією» для студентів
спеціальності: 223 «Медсестринство» спеціалізації
Тести
«Акушерська справа».
Створила банк тестів (150)
для передатестаційного
тестування сестер
Медсестринство в дерматології та венерололгії.223
Спеціальність «Медсестринство»
медичних практичної
охорони здоров'я з
медсестринства.
Збірник тестів
Тести
Тести
Тести
Збірник задач

Збірник ситуаційних
завдань, тестів

Збірник завдань

11.
12.

НД; спеціальність

Збірник тестів, вправ,
ситуаційних задач

ПІ
викладача/
викладачів

Тітова О.Т.
Тітова О.Т.
Тітова О.Т.

Лучак Л.Д.
Інфектологія «Лікувальна справа», ОП-інфектологія Андрушко І.В.
Епідеміологія та інфектологія «Акушерська справа», Андрушко І.В.
ОП-епідеміологія та інфектологія
Епідеміологія та інфектологія «Лікувальна справа», Андрушко І.В.
ОП-епідеміологія та інфектологія
Медсестринство в інфектології
Андрушко І.В.
«Сестринська справа», ОП-медсестринство в
інфектології
Інфектологія «Лікувальна справа», ОП-інфектологія Андрушко І.В.
«Анатомія людини», «Патоморфологія та
патофізіологія :
-сестринська справа;
-лікувальна справа;
-акушерська справа;
-стоматологія.

ОпрелянськаГ.Г
.

«Фармакологія та медична рецептура»,стоматологія

Вознюк В.А.

«Основи фармакології та медичної
рецептури»,стоматологія

Вознюк В.А.

Шаня Н.С.

«Фізіологія»:
-сестринська справа;
Волощук О.Л.
-лікувальна справа;
-акушерська справа;
Леонченко Н.П.
-стоматологія;
ТВБП зі спеціалізації «Стоматологія ортопедична» Вакулович З.О.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.

25.

Підготовка тестів для
дистанційного навчання
50 шт.
Збірник тестів до ПМК
№1,2,3,4.
Збірник тестів для
самостійної роботи
студентів з предмету
«Терапевтична
стоматологія» 2 курсу.

Ситуаційні завдання

Тести, питання
(терапевтична
стоматологія)
Тести, питання
(профілактика
стоматологічних
захворювань)
Збірник тестів
Тестові завдання

Збірник ситуаційних задач
Збірник рекомендацій до
самостійної роботи

ТВНП стоматологія ортопедична

Данилюк О.Ю.

ТВЗП
Пєшкова О.М

«Терапевтична стоматологія» 2 курс. Стоматологія
(гігієніст зубний).
Переддипломна практика
Початковий рівень вищої освіти: молодший
спеціаліст
Галузь знань: 22 «Охорона здоров’я»
Спеціальність: 221 «Стоматологія»
Кваліфікація: «Гігієніст зубний»
Для студентів 4 курсу
Початковий рівень вищої освіти: молодший
спеціаліст
Галузь знань: 22 «Охорона здоров’я»
Спеціальність: 221 «Стоматологія»
Кваліфікація: «Гігієніст зубний»
Для студентів 4 курсу
Початковий рівень вищої освіти: молодший
спеціаліст
Галузь знань: 22 «Охорона здоров’я»
Спеціальність: 221 «Стоматологія»
Кваліфікація: «Гігієніст зубний»
для студентів 4 курсу
по анестезіології та реаніматології для студентів
спеціальності «Сестринська справа»
З дисципліни «Офтальмологія» – 160 шт.
- з дисципліни «Військово-медична підготовка та
медицина надзвичайних ситуацій» - 160 шт.
з дисципліни «Медсестринство в хірургії» для
студентів 3 курсу спеціальності «Сестринська
справа»
студентів спеціальності “Лікувальна справа” з
дисципліни “Хірургія”

Петрук М.М.,
Самунь Н.М

Косенко В.М.,
Скиба І.М.

Веклюк Т.А.,
Першко Т.В.

Веклюк Т.А.,
Першко Т.А.
Слінчак Н.В.
Гуменна Л.В.

Дячук Т.В.
Риженко О.В.

Дячук Т.В.
Жовнерчук В.Р.
Шкварок М.Г.
Збірник тестових завдань
з дисципліни ”Медсестринство в хірургії” для
Жовнерчу
студентів 3 курсу спеціальності “Медсестринство” Кучерук В.А.
спеціалізації “Сестринська справа”
Збірник тестових завдань
з ліцензійного іспиту Крок-М за кредитноЖовнерчук В.Р.
модульною системою з дисципліни “Хірургія” галузі
знань 22 “Охорона здоров'я” спеціальність 223
“Медсестринство” спеціалізація “Лікувальна справа”
освітньо-кваліфікаційний рівень “Молодший
спеціаліст” кваліфікації «Фельдшер»
Збірник тестових завдань
із предмету «Медсестринство в хірургії» (модуль
Ожго Н.С.
«Медсестринство в спеціальній хірургії») для
студентів 4 курсу спеціальності «Сестринська
справа»
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Збірник задач
26.

27.

28.

29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.

39.

Тести

Ситуаційні завдання

Індивідуальні завдання
Тести «Основи екології»
Тести

із предмету «Медсестринство в хірургії» (модуль
«Медсестринство в спеціальній хірургії») для
студентів 4 курсу спеціальності «Сестринська
справа»
«ВМП та медицина надзвичайних ситуацій»
Кокоріна С.А.
спеціальність «Сестринська справа» та
«Стоматологія», Медсестринство в офтальмології»,
спеціальність «Сестринська справа» та
«Сестринська справа - бакалавр»
«ВМП та медицина надзвичайних ситуацій»
Кокоріна С.А.
спеціальність «Сестринська справа» та
«Стоматологія», Медсестринство в офтальмології»,
спеціальність «Сестринська справа» та
«Сестринська справа - бакалавр»
«ВМП та медицина надзвичайних ситуацій»
Кокоріна С.А.
спеціальність «Сестринська справа» та
«Стоматологія»,
Медсестринство в офтальмології», спеціальність
«Сестринська справа» та
«Сестринська справа - бакалавр», «Основи
офтальмології» спеціальність «Стоматологія»
Біологія і екологія, Стоматологія
Шевчук І.В.
Біологія і екологія, сестринська справа
Пірожкова І.О.

Збірник тестових завдань Збірник тестових завдань для самостійної підготовки Плоткіна Л.П.
для самостійної
з предмету «Основи медичної інформатики» для
студентів спеціальності 223 «Медсестринство»,
підготовки з предмету
спеціалізацій «Лікувальна справа» та «Сестринська
«Основи медичної
інформатики»
справа», освітнього рівня молодший спеціаліст.
Тести «Фізика та
Збірник тестових завдань для самостійної роботи з Левківська С.М.
астрономія»
предмету «Фізика та астрономія» для студентів
спеціальності 223 «Медсестринство», спеціалізацій
«Лікувальна справа», освітнього рівня молодший
спеціаліст.
Тести для контролю
граматики студентів 3
курсу відділення
Герасимчук
«Лікувальна справа»
Англійська мова за професійним спрямуванням
Ю.П.
Тести для контролю
граматики студентів 4
курсу відділення
«Лікувальна справа»
Тести для поточного та
кінцевого контролю знань
Тести для поточного та
кінцевого контролю знань
Збірник тестів та задач по
темі «Електролікування».
Тестовий контроль з
навчальної дисципліни
«Медсестринство у
внутрішній медицині»
галузі знань 22 «Охорона

Англійська мова за професійним спрямуванням

Герасимчук
Ю.П.

«Німецька мова за професійним спрямуванням»;
спеціальність «Лікувальна справа»

Косова І.А.

«Німецька мова за професійним спрямуванням»;
спеціальність «Акушерська справа».
Медична та соціальна реабілітація,
Акушерська справа, Сестринська справа
«Медсестринство у внутрішній медицині»,
Сестринська справа
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Косова І.А.
Купріяненко
А.В.
Ліщук І.І.

40.

здоров’я» спеціальності
223 «Медсестринство»
при підготовці майбутніх
медичних сестер:
навчально-методична
розробка.
Збірник тестів для
самостійної роботи
студентів з предмету
«Медична і соціальна
реабілітація».

Медична та соціальна реабілітація,
Лікувальна справа,
Сестринська справа

Самунь Н.М.

Дидактичний матеріал/навчальна наочність (таблиці, опорні схеми,
алгоритми тощо, які виконуються вперше)
№
з/п.
1.
2.
3.

Назва

НД; спеціальність

Алгоритми

Інфектологія, спеціалізація: «Лікувальна
справа»
Медсестринство в інфектології,
спеціалізація: «Сестринська справа»
Епідеміологія та інфектологія, спеціалізація:
«Акушерська справа»

Алгоритми
Алгоритми

ПІ викладача/викладачів
Андрушко І.В.
Андрушко І.В.
Андрушко І.В.
Андрушко І.В.

4.
Алгоритми

Епідеміологія та інфектологія, спеціалізація:
«Лікувальна справа»

5.

Скрайбінг

«Епідеміологія»

6.

Санбюлетні
Алгоритми
практичних навичок
Алгоритми
практичних навичок,
Таблиці

7.
8.

9.

Алгоритми
практичних навичок,

Алгоритми
10. практичних навичок
Таблиці
Презентації лекцій,
Рисунки,ситуаційні
завдання, алгоритми
11.

«Медсесринство в інфектології»

Табачук Л.П.
Табачук Л.П.
Табачук Л.П.

«Епідеміологія»
Основи екології та профілактичної
медицини, спеціальності: 223
«Медсестринство» спеціалізації
«Акушерська справа»
Основи мікробіології з імунологією,
спеціальності: 223 «Медсестринство»
спеціалізації «Акушерська справа»
«Основи екології» для студентів
спеціальності: 221 «Стоматологія»
кваліфікації «Зубний технік»
«Анатомія людини», «Патоморфологія та
патофізіологія»:

Опрелянська Г.Г.

-сестринська справа;

Шаня Н.С.

-лікувальна справа;
-акушерська справа;
-стоматологія;
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Тітова О.Т.
Тітова О.Т.
Тітова О.Т.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Алгоритми
ТВЗП
практичних навичок
для
дистанційного
проведення
переддипломної
практики
Алгоритми
ТВБП та ТВНП
практичних навичок
для
дистанційного
проведення
переддипломної
практики
Презентація
МАФЗ
«моделювання зубів
в/щ»
Алгоритми
проведення
маніпуляцій в процесі
Початковий рівень вищої освіти: молодший
проведення
спеціаліст
переддипломної
Галузь
знань:
22 «Охорона здоров’я»
практики в
Спеціальність:
221 «Стоматологія»
дистанційному
Кваліфікація: «Гігієніст зубний»
режимі
Для студентів 4 курсу
«ВМП та медицина надзвичайних ситуацій»
спеціальність «Сестринська справа» та
«Стоматологія»,
Медсестринство в офтальмології»,
спеціальність «Сестринська справа» та
«Сестринська
справа - бакалавр», «Основи
Алгоритми виконання
офтальмології»
спеціальність
практичних навичок
«Стоматологія»
«ВМП та медицина надзвичайних ситуацій»
спеціальність «Сестринська справа» та
«Стоматологія»,
Медсестринство в офтальмології»,
спеціальність «Сестринська справа»
та«Сестринська справа - бакалавр», «Основи
Презентації тем
практичних
офтальмології» спеціальність
Занять
«Стоматологія»
«ВМП та медицина надзвичайних ситуацій»
спеціальність «Сестринська справа» та
«Стоматологія»,
Таблиці,
Медсестринство в офтальмології»,
офтальмологічні
спеціальність «Сестринська справа»
атласи та апаратура,
та«Сестринська
справа - бакалавр», «Основи
лікарські засоби,
офтальмології»
спеціальність
тощо.
«Стоматологія»
Навчальна таблиця
«Заходи щодо хворих
на інфекційні хвороби
Педіатрія, Медсестринство в педіатрії
і осіб, які були з ними
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Пєшкова О.М.

Вакулович З.О.
Данилюк О.Ю.

Савченко Г.А.

Косенко В.М.,
Скиба І.М.

Кокоріна С.А.

Кокоріна С.А.

Кокоріна С.А.

Чекурда Г.В.

у контакті»

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Таблиці «Надання
невідкладної
допомоги в педіатрії»
Альбом «Ілюстрація
клінічної
симптоматики
захворювань у
педіатрії»
Презентація до лекції
на тему «Визначення
фізичних
характеристик
теплового
випромінювання
організму людини та
його терморегуляції»
Презентація до лекції
на тему «Електричні
властивості
біологічних систем.
Вивчення фізичних
основ
електрокардіографа»
Презентація до лекції
на тему «Визначення
реологічних
властивостей крові,
швидкості
кровоплину»
Опорні
схеми,«Іноземна мова
за професійним
спрямуванням»
Опорні
схеми,«Іноземна мова
за професійним
спрямуванням»

Схеми роботи м'язів
при виконанні
26. базових вправ з
обтяженням ваги
власного тіла

Педіатрія, Медсестринство в педіатрії

Малашевська В.Я.

Дисципліна: «Основи біологічної фізики та
медична апаратура»
Спеціальність:
«Лікувальна справа» «Сестринська справа»

Невмержицька А.Л.

Дисципліна: «Основи біологічної фізики та
медична апаратура»
Спеціальність:
«Лікувальна справа» «Сестринська справа»

Невмержицька А.Л.

Дисципліна: «Основи біологічної фізики та
медична апаратура»
Спеціальність:
«Лікувальна справа» «Сестринська справа»

Невмержицька А.Л.

«Стоматологія ортопедична»

Васільєва Ю.В.

«Лікувальна справа»

Васільєва Ю.В.

Фізичне виховання

Шоханов О.С.

Самоосвіта (семінари, тренінги, вебінари та ін.)
№ з/п.

ПІ викладача

1.

Кочина А.В.

Тема

Назва заходу
(диплом, сертифікат ін.)
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Участь в тренінг-програмі з
практичних навичок
профілактики, діагностики
та лікування хронічних
неінфекційних хвороб (м.

Результат
(впровадження,
доповідь, методичні
рекомендації тощо)

Київ, 5 березня 2020 р.)
2.

Іщук С.М.

3.

Іщук С.М.

4.

Опрелянська Г.Г.

5.

Волощук О.Л.

6.

Коваленко В.О.

7.

Лаговська Г.І.,
Козирацька Л.М.
Мосійчук Л.Г.,
Куценко Г.Ф.,
Шрамко Л.П.,
Яворська Т.І.
Лаговська Г.І.,
Козирацька Л.М.
Мосійчук Л.Г.,
Куценко Г.Ф.,
Шрамко Л.П.,
Яворська Т.І.

8.

Технологія 7W-з чого почати
-тренінг
сертифікат
Інтерактивний урок 2,0. тренінг
сертифікат
«Викладацька
Онлайн-тренінг, 20
Впровадження в
майстерність в медичних год,сертифікат № 000028
навчальний процес
ЗВО.Випуск
перший.Зворотній
зв’язок”
Онлайн-тренінг,20
год,сертифікат №000031
Сертифікація: підсумки
Сертифікат
2019-го та плани на 2020й MCFR Цифрове
видавництво.
X науково- практична
конференція з
міжнародною участю
«Вища освіта в
медсестринстві: проблеми
та перспективи»
Семінар з питань
післядипломної освіти
практикуючих м/с за
участі слухачів курсів
підвищення кваліфікації
на тему: «Управління
якістю медичної освіти як
компонента професійної
майстерності спеціалістів
медсестринства» на базі
ЖМІ ЖОР
«Здоров`я жінки в XXI
столітті»

Сертифікат

Впровадження в
наковометодичну
роботу
викладача

9.

Лаговська Г.І.,
Козирацька Л.М.
Мосійчук Л.Г.,
Яворська Т.І.

10.

Лаговська Г.І.,
Козирацька Л.М.
Мосійчук Л.Г.

«Сучасна практика та
нові горизонти сімейної
медицини»

Сертифікат

11.

Лаговська Г.І.,
Козирацька Л.М.
Мосійчук Л.Г.

«Мистецтво лікування:
післядипломний курс
професійного
вдосконалення»

Сертифікат

12.

Лаговська Г.І.,
Козирацька Л.М.
Мосійчук Л.Г.

Сертифікат

13.

Козирацька Л.М.
Мосійчук Л.Г.,
Шрамко Л.П.

«Сучасні підходи до
раціонального ведення
вагітних жінок і
збереження здоров’я
немовлят»
«Актуальні питання
вакцинації в умовах
спалаху вакцино
керованих захворювань»

14.

Лаговська Г.І.,

«Невідкладні стани в

Сертифікат
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Впровадження в
наково-методичну
роботу викладача

Сертифікат

Сертифікат

Впровадження в
наковометодичну
роботу
викладача
Впровадження в
наковометодичну
роботу
викладача
Впровадження в
наковометодичну
роботу
викладача
Впровадження в
наковометодичну
роботу
викладача
Впровадження в
наковометодичну
роботу
викладача
Впровадження в

Мосійчук Л.Г.

акушерстві та гінекології:
передбачити,
профілактувати, діяти»

15.

Лаговська Г.І.,
Шрамко Л.П.

«Жінка та гормональні
ритми її здоров’я»

Сертифікат

16.

Козирацька Л.М.

«Методологія і технології
сучасної інтерактивної
освіти; професійне
встановлення тренера»

Сертифікат

17.

Лаговська Г.І.,
Мосійчук Л.Г.

«Невідкладні стани в
акушерстві та гінекології:
передбачити,
профілактувати, діяти»

Сертифікат

18.

Лаговська Г.І.
Козирацька Л.М.

Сертифікат

19.

Мосійчук Л.Г.

«Сучасні стандарти
діагностики, лікування,
профілактики поширенню
інфекційних та
неінфекційних хвороб»
«Академія сімейного
лікаря»

20.

Лаговська Г.І.

Сертифікат

21.

Лаговська Г.І.

«Антикризовий
менеджмент в період
пандемії: як захистити
репродуктивне та
соматичне здоров`я»
«Професійний розвиток
лікарів - акушерівгінекологів під час
пандемії»

22.

Лаговська Г.І.

«Людина та ліки»

Сертифікат

23.

Лаговська Г.І.

«Клінічні рекомендації в
практиці акушерагінеколога»

Сертифікат

24.

Лаговська Г.І.

«Вагітні у групі ризику»

Сертифікат

25.

Лаговська Г.І.

«Пандемія STOP!!»

Сертифікат

26.

Лаговська Г.І.

«Сучасний алгоритм
лікування тяжких

Сертифікат

.
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Сертифікат

Сертифікат

наковометодичну
роботу
викладача
Впровадження в
наковометодичну
роботу
викладача
Впровадження в
наковометодичну
роботу
викладача
Впровадження в
наковометодичну
роботу
викладача
Впровадження в
наковометодичну
роботу
викладача
Впровадження в
наковометодичну
роботу
викладача
Впровадження в
наковометодичну
роботу
викладача
Впровадження в
наковометодичну
роботу
викладача
Впровадження в
наковометодичну
роботу
викладача
Впровадження в
наковометодичну
роботу
викладача
Впровадження в
наковометодичну
роботу
викладача
Впровадження в
наковометодичну
роботу
викладача
Впровадження в
наково-

менструальних кровотеч»
27.

Лаговська Г.І.

«Жінка та гормональні
ритми її здоров`я»

Сертифікат

28.

Лаговська Г.І.,

«Професійний розвиток
лікарів- акушерівгінекологів під час
пандемії»

Сертифікат

Брала участь у вебінарі
ВСЕОСВІТА на тему:`
«Булінг в освітньому
середовищі: як розпізнати
та як діяти»
Пройшла навчальний
тренінг «МЕТОДОЛОГІЯ
І ТЕХНОЛОГІЯ
СУЧАСНОЇ
ІНТЕРАКТИВНОЇ
ОСВІТИ: ПРОФЕСІЙНЕ
СТАНОВЛЕННЯ
ТРЕНЕРА» в межах
освітньої програми
підвищення кваліфікації
«Професійний розвиток
педагогічного (науковопедагогічного)
працівника»
Онлайн – тренінг
«Викладацька
майстерність у медичних
ЗВО. Випуск перший.
Зворотній зв'язок»
І Міжнародний он-лайн
конгрес з акредитацією
АССМЕ «Пандемія
STOP!!» (24-26 квітня
2020 року)
Всеукраїнська науко –
практична он-лайн
конференція для лікарів
«Мистецтво лікування»
(14-15 травня 2020 р)
Навчальний онлайн
семінар «Професійний
розвиток лікарястоматолога: сучасні
рекомендації, інновації та
практичний досвід» (19
травня 2020 року)
XІІІ Національний
медичний конгрес з
Міжнародною участю
«Людина та ліки», секція
«Стоматологія» (21-22
травня 2020)
«Сучасна практика та
нові горизонти сімейної

`. Тривалість 2 академічні
години.(Сертифікат
LM862355).від 12.12.2019

Мосійчук Л.Г
29.

Ковальчук Т.Ю.

30.

Ковальчук Т.Ю.

31.

Мельник Л.А.

32.

Скиба І.М.

33.

34.

35.

36.

Скиба І.М.

Скиба І.М.

Скиба І.М.

Скиба І.М.
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методичну
роботу
викладача
Впровадження в
наковометодичну
роботу
викладача
Впровадження в
наковометодичну
роботу
викладача

Обсягом 12 годин (кредит
ЄКТС - 0,4 ) Сертифікат №
С2020 – 00103 від 26 січня
2020

Сертифікат

Сертифікат №2454

20 балів

Сертифікат №02598

10 балів

Сертифікат №1345

10 балів

Сертифікат №2002 3261 2020

10 балів

Сертифікат №3933

10 балів

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Скиба І.М.

Скиба І.М.

Скиба І.М.

Скиба І.М.

Скиба І.М.

Скиба І.М.

43.

Петрук М.М.

44.

Петрук М.М.

45.

Петрук М.М.

медицини» (30 травня
2020)
Всеукраїнська науко –
практична он-лайн
конференція для лікарів
«Мистецтво лікування» (2
червня 2020 р)
Навчальний онлайн
семінар «Професійний
розвиток лікарястоматолога: сучасні
рекомендації, інновації та
практичний досвід» (4
червня 2020 року)
Всеукраїнська науко –
практична он-лайн
конференція для лікарів
«Мистецтво лікування»
(11 червня 2020 р)
3–тя Фахова школа:
«Міждисциплінарна
професійна освіта лікаря
– стоматолога»( 16 червня
2020)
Фахова школа:
«Профілактика та
надання медичної
допомоги населенню –
особливості літнього
сезону в рамках циклу
АКАДЕМІЯ
СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
(17 червня 2020) ( 6,5
годин)
Онлайн семінару
«Сучасні аспекти
лікування гострого
інфаркту міокарда та
ішемічного інсульту в
умовах пандемії»
УКРАЇНА-УЗБЕКИСТАН
(19 червня 2020)(3
години)
Науково - практична
конференція
(міжнародна). «I
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
РЕСПИРАТОРНЫЙ
ФОРУМ ПО
ИНГАЛЯЦИОННОЙ
ТЕРАПИИ» 01.06.2020
Вебінар Тема:
"Правильная и
эффективная работа с
артикулятором на
простом языке"
Навчальний онлайн
семінар «Професійний
розвиток лікарястоматолога: сучасні
рекомендації, інновації та
практичний досвід» (4
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Сертифікат №00896

10 балів

Сертифікат №1917

10 балів

Сертифікат №02737

10 балів

Сертифікат №49-566

10 балів

Сертифікат№447

10 балів

Сертифікат № 1152

3 бали

Сертифікат№1187

10 балів

Сертифікат

10 балів

№1588

червня 2020 року)
46.

Петрук М.М.

47.

Косенко В.М.

48.

Веклюк Т.А.

49.

Веклюк Т.А.

50.

Веклюк Т.А.

51.

Веклюк Т.А.

52.

Веклюк Т.А.

53.

Косенко В.М.

54.

Косенко В.М.

55.

Косенко В.М.

Вебінар. Тема:
«Восстановление
контактного пункта в
технике прямой
реставрации»
Всеукраїнська науковопрактична он-лайн
конференція "Мистецтво
лікування"
Післядипломний курс
професійного
вдосконалення з
міжнародною участю.
Луцьк 11 червня 2020

Сертифікат 01429

10 балів
Профілактика
10 балів
стоматологічних
захворювань,сучасні
Сертифікат№1797 2019р
погляди,методи,засоби
«Сучасні методи
Сертифікат№660 2020р
діагностики,лікування та
профілактики
стоматологічних
захворювань»
«Принципи раціональної Сертифікат березень2020р
терапії гострих
інфекційно-запальних
захворювань верхніх
дихальних шляхів з
позиції доказової
медицини»
«Тренінг по роботі з
Сертифікат лютий 2020р
комп’ютеризованою
системою локальної
анестезії STA System»
Вебінар на
Сертифікат січень2019р.
тему«Педагогічна
майстерня інтерактивних
технологій»
3–тя Фахова школа:
«Міждисциплінарна
професійна освіта лікаря
– стоматолога»
Сертифікат №49-566
10 балів
( 16 червня 2020)
Фахова школа:
«Профілактика та
надання медичної
допомоги населенню –
особливості літнього
сезону в рамках циклу
АКАДЕМІЯ
СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
(17 червня 2020) ( 6,5
Сертифікат№447
10 балів
годин)
Онлайн семінару
«Сучасні аспекти
лікування гострого
інфаркту міокарда та
ішемічного інсульту в
Сертифікат № 1152
3 бали
умовах пандемії»
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56.

Дячук Т.В.

57.

Ожго Н.С.

58.

Шкварок М.Г.

59.

Шкварок М.Г.

60.

Шкварок М.Г.

61.

Шкварок М.Г.

62.

Шкварок М.Г.

63.

Шкварок М.Г.

64.

Шкварок М.Г.

65.

Шкварок М.Г.

66.

Варич А.М.

УКРАЇНА-УЗБЕКИСТАН
(19 червня 2020) (3
години)
«Роль медичної сестри у
профілактиці цукрового
діабету»

Участь у спільному
розширеному засіданні
обласної Координаційної
ради з питань безперервної
післядипломної освіти
практикуючих медсестер та
Асоціації медичних сестер
Житомирської області за
участі слухачів курсів
підвищення кваліфікації,
сертифікат
«Сучасні стандарти
Участь у конференції
діагностики, лікування та «Безперервний професійний
профілактики поширення розвиток сімейного лікаря та
інфекційних та
педіатра (сертифікат № 150
неінфекційних хвороб
від 5.10.2019 р.).
дитячого віку»
«Інфекційно-запальні Участь у науково-практичній
стани у гінекології,
конференції у форматі
сучасний погляд на стару
телемосту, 05.09.2019
проблему»
«Виразковий коліт:
Дистанційне он-лайн
налаштування мостів між
навчання на платформі
діагностикою, клінікою та
«Гіпократ» 05.05.2020
лікуванням хворих»
«Результати
Участь у наукововсеукраїнського
практичному вебінарі,
епідеміологічного
13.04.2020
дослідження ДЕТЕКТ1000»
«Підходи до лікування Навчання в рамках науковоскладних аритмій на
практичної конференції,
основі сучасних
05.02.2020
рекомендацій»
«Сучасні підходи до Участь у науково-практичній
раціонального ведення
конференції у форматі
вагітних жінок і
телемосту, 25.11.2019
збереження здоров’я
немовлят.
Мультидисциплінарний
проект «Мати та дитина»
«Здоров’я жінки у 21 Участь у науково-практичній
столітті»
конференції, 01.10.2019
«Антикризовий
Участь у роботі навчального
менеджмент в період
онлайн семінару, 26.05.2020
пандемії: як захистити
репродуктивне та
соматичне здоров’я»
«Сучасні підходи до
Дистанційне он-лайн
мультимодальних
навчання на платформі
аналгезій та лікування
«Гіпократ», 25.05.2020
стресових ушкоджень
шлунково-кишкового
тракту»
«Професійна робота
Міжнародні курси-тренінг
парамедика при травмі»
Міжнародної ради
реаніматологів, сертифікат
№ SF 19-1-23.2019р.
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67.

Варич А.М.

68.

Варич А.М.

69.

Варич А.М.

70.

Гуменна Л.В.

71.

Гуменна Л.В.

72.

Гуменна Л.В.

73.

Гуменна Л.В.

74.

Гуменна Л.В.

75.

Гуменна Л.В.

76.

Слінчак Н.В.

77.

Кравчук С.М.
Мухіна Т.С.
Мухін Є.М.
Донецькова Л.М.
Голінка.Л.С

«Базові реанімаційні
заходи з використанням
автоматичного
зовнішнього
дефібрилятора (BLS)»

Міжнародні курси-тренінг
Міжнародної ради
реаніматологів, сертифікат
№ ERC-729-124686.2019р.

«Базові реанімаційні
Міжнародні курси-тренінг
заходи з використанням
Міжнародної ради
автоматичного
реаніматологів, Інструктор
зовнішнього
кандидат,сертифікат № ERCдефібрилятора (BLS)»
149-846004.2019р.
«Методологія і технологія
Академії Іноваційного
сучасної інтерактивної Розвитку освіти сертифікат
освіти: професійне
пройденого навчального
тренінгу №С2020-00097 від
ставлення тренера»
26 січня 2020року.
«XV Поліські медичні
Міжобласна науковозустрічі. Актуальні
практична конференція
питання діагностики,
лікування та
профілактики найбільш
поширених захворювань»
«Гігієна рук медичного
Семінар
персоналу. Дезінфекція,
ПСО та стерилізація в
лікувальнопрофілактичних закладах.
Ризик-орієнтований
підхід при проведенні
дезінфекційних заходів»
XI Міжнародний конгрес
«Медсестри проти
медичних сестер
COVID -19»
«Безперервний
Тематичне навчання за
професійний розвиток
дистанційною формою на
сімейного лікаря та
семінарі
педіатра» за темою
«Сучасні стандарти
діагностики, лікування та
профілактики поширених
інфекційних та
неінфекційних хвороб
дитячого віку»
«Сучасна практика та
Всеукраїнський науковонові горизонти сімейної
практичний семінар
медицини»
«Мистецтво лікування:
Всеукраїнська науковопіслядипломний курс
практична онлайн
професійного
конференція
вдосконалення з
міжнародною участю»
"Сучасна практика та нові Всеукраїнський науковогоризонти сімейної
практичний семінар
медицини"
Тренінг програма
Сертифікат №1141, 15 балів
„Практичні навички з Сертифікат №1142, 15 балів
профілактики, скринінгу, Сертифікат №114, 15 балів
діагностики та лікування
сертифікат №1885.
хронічних неінфекційних
сертифікат №0305.
захворювань″.ƔIII
всеукраїнський
конгрес„Профілактика.
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78.

Донецькова Л.М.

79.

Донецькова Л.М.

80.

Чорнописька О.І.

81.

Чорнописька О.І.

82.

Чорнописька О.І.

83.

Чорнописька О.І.

84.

Чорнописька О.І.

85.

Чорнописька О.І.

86.

Кірячок М.В.

Антиейджинг. Україна.″
Київ 5 березня 2020 р.
Безперервний
сертифікат № 72.
професійний розвиток
сімейного лікаря та
педіатра за темою :
Сучасні стандарти
діагностики, лікування та
профілактики поширених
інфекційних та
неінфекційних хвороб
дитячого віку. Формаочна.06.10.2019 р.
Семінар з впровадження Видано сертифікат №0247
в медичну
Практику Европейских
протоколів
Діагностики та
лікування захворювань
у дітей 11.09.2019 р.
Використання Google
Meet в освітній діяльності
Сертифікат
(2 год) 05.06.2020
Курс «Онлайн сервіси для
вчителів». Національна
онлай-платформа з
цифрової грамотності.
Електронний сертифікат
21.04.2020
«Онлайн-тести: принципи
успішної взаємодії під час
дистанційного навчання»
Свідоцтво
(2 год), 22.04.2020
Onlinetraining. Pearson
English Spring Days
Closing Plenary: Education
is changing: Seven Good
Сертифікат
Things (60 min),15.05.2020
Webinar "NGL and
Linguist Conference, June
Сертифікат
2020"
«Ефективні освітні
рішення в умовах
карантину: педагогічний
інструментарій від
організації HundrED» (2
Свідоцтво
год), 21.04.2020
Завершила навчання за
програмою підвищення
кваліфікації педагогічних
працівників
Антикризовий
національний онлайнEdCamp 2020: школа
зараз і у «світі після» (1317 квітня) обсягом
_14__годин ( _0,47_ кред.
ЄКТС), форма –
дистанційна, вид –
конференція у форматі
EdCamp, за напрямами:
Сертифікат № oEU 2020 /
інноваційність, навчання
_1304_ від 17.04.2020 р.
впродовж життя,
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87.

Кірячок М.В.

88.

Мельник А.О.

89.

Мельник А.О.

90.

Голумбевська М.В.

91.

Хробуст О. В.

92.

Невмержицька А.Л.

93.

Волошенюк О.А.
Журавська Л.Л.
Іваненко І.В.

94.

95.

Іваненко І.В.

96.

Іваненко І.В.

використання
інформаційнокомунікативних та
цифрових технологій в
освітньому процесі.
Пройшла навчальний
тренінг «МЕТОДОЛОГІЯ
І ТЕХНОЛОГІЯ
СУЧАСНОЇ
ІНТЕРАКТИВНОЇ
ОСВІТИ: ПРОФЕСІЙНЕ
СТАНОВЛЕННЯ
ТРЕНЕРА» в межах
освітньої програми
підвищення кваліфікації
«Професійний розвиток
педагогічного (науковопедагогічного)
працівника» Академії
інноваційного розвитку Сертифікат № С2020 – 00093
освіти. Обсяг - 12 годин
від 26 січня 2020 року
(кредит ЄКТС - 0,4).
Тренінг «Написання
Сертифікат№2019/12/011
проектів. Фонди ЄС»
Вебінар“NGL and Linguist
Сертифікат
Conference”
Вебінар «Використання
Google Meet в освітній
Сертифікат
діяльності»
Освітній проект `На
урок`. Вебінар «Онлайн- Свідоцтво № В272-161766
тести: принципи успішної від 22.04.2020 (тривалість
взаємодії під час
2 години / 0,06 кредиту
дистанційного навчання»
ЄКТС)
за напрямом «ІКТ»
Вебінар «Активізація
Свідоцтво № В273-1120079
пізнавальної діяльності
від 22.04.2020
учнів на уроках фізики».
Дистанційна форм.
22.04.2020. Освітній
простір «На урок». 2
години.
Семінар Академії CISKO
сертифікат
Вебінар «Teacher Training
Day from Dinternal
Education», 30 серпня
2019
Вебінар «International
Teacher Day», 7 грудня
2019
Вебінар «Top Ouality
Teaching», 13 лютого
2020

Сертифікат (2 години)
Сертифікат (6 годин)

Сертифікат ( 2 години)
97.

Іваненко І.В.

Вебінар «"Teaching Global
Accents in the English
Classroom".», 4 травня
2020
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Сертифікат (1 годин)

98.

Іваненко І.В.

Вебінар «"Top Quality
Teaching: Create a truly
authentic learning
environment and win your
class over"», 9 квітня 2020
Сертифікат ( 1 години)

99.

Мельник А.О.

100.

Левківська С.М.

101.
Сердега Н.О.
102.
103.

Сердега Н.О.
Сердега Н.О.

104.
Іваненко І.В
105.
106.

Іваненко І.В.
Іваненко І.В.

107.
Іваненко І.В.
108.

Іваненко І.В.

109.

Косова І.А.
110.
Косова І.А.
111.
Косова І.А.

Тренінг «Написання
Сертифікат№2019/12/011
проектів. Фонди ЄС»
Вебінар «Активізація
Свідоцтво № В273-1120079
пізнавальної діяльності
від 22.04.2020
учнів на уроках фізики».
Дистанційна форм.
22.04.2020. Освітній
простір «На урок». 2
години.
Вебінар «Teacher Training
Day from Dinternal
Сертифікат (2 години)
Education», 30 серпня 2019
Вебінар «International
Сертифікат (6 годин)
Teacher Day», 7 грудня 2019
Вебінар «Top Ouality
Сертифікат ( 2
Teaching»,Dinternal
години)
Education, 13 лютого 2020
Вебінар «Teacher Training
Day from Dinternal
Сертифікат (2 години)
Education», 30 серпня 2019
Вебінар «International
Сертифікат (6 годин)
Teacher Day», 7 грудня 2019
Вебінар «Top Ouality
Сертифікат ( 2
Teaching»,Dinternal
години)
Education, 13 лютого 2020
Вебінар « Teaching Global
Accents in the English
Сертифікат (1 година)
Classroom» 4 травня 2020р.
Вебінар «Top Quality
Сертифікат (1 година)
Teaching» 9 квітня 2020р.
-Пройшла навчальний
тренінг «Методологія і
технологія сучасної
інтерактивної освіти:
професійне становлення
тренера» в межах освітньої
програми підвищення
кваліфікації «Професійний
розвиток
педагогічного(науковопедагогічного) працівника»
обсягом 12 годин (Академія
інноваційного розвитку
освіти);
-онлайн тренінг « Готуймося
до іспитів з допомогою
відео» від ТОВ «Дінтернал
Єдюкейшн» (16.04.20. 1
год.);
-онлайн тренінг «
Міжнародна сертифікація
викладачів від компанії
Майкрософт не мрія , а
реальність.» від ТОВ
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«Дінтернал Єдюкейшн»
(6.05.20. 1 год.);
-онлайн тренінг «
Використання сучасних
автентичних ресурсів для
якісного розвитку навичок
комунації» від ТОВ
«Дінтернал Єдюкейшн»
(14.05.20. 1 год.);
-онлайн тренінг «
Інтерактивні компоненти
підручників Pearson, що
полегшують життя вчителя»
від ТОВ «Дінтернал
Єдюкейшн» (15.05.20. 1
год.);
-онлайнтренінг «Paving the
way by closing the Soft Skills
gar) відТОВ
«ДінтерналЄдюкейшн»
(3.06.20. 1 год.);
Семінар, організований MM
Publications та Linguist LND
`Парна й групова робота з
молодшими школярами.
Навчання аудіюванню для
ЗНО і життя`, Житомир,
ЖОІПП, 2 год 40 хв
Семінар Macmillan Education
Ukraine Back-to-School
Online Conference (Day 1) 2
год
Семінар Dinternal Education
Teacher training day 2 год
Вебінар Dinternal Education
Go Getter: your best option
when teaching teenagers 1 год
Семінар Macmillan Education
Making it All Clear structuring a learner-friendly
language course 3 год
Вебінар Dinternal Education
It’s more than just Language
Teaching: Boost your students
Skills for Now and the Future
with HIGH NOTE (NEW
2020) 1 год
Вебінар MMPublications
Ukraine Beyond Words 1 год
Вебінар Dinternal Education
Enhanced Learning and
Teaching Experience with
FOCUS Second Edition (NEW
2020) 1 год
Вебінар Oxford Professional
Development Teaching Global
Skills 60 хв
Партнерський курс `Онлайн
сервіси для вчителів`
Міністерства цифрової
трансформації України

112.

Косова І.А.
113.

Косова І.А.
114.
Косова І.А.
115.

Рябокляч О.Ю.
116.
Рябокляч О.Ю.
117.
118.

Рябокляч О.Ю.
Рябокляч О.Ю.

119.
Рябокляч О.Ю.
120.

Рябокляч О.Ю.
121.

Рябокляч О.Ю.

122.
Рябокляч О.Ю.
123.
Рябокляч О.Ю.
124.
Рябокляч О.Ю.
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сертифікат

сертифікат
сертифікат
сертифікат

сертифікат

сертифікат
сертифікат

сертифікат
сертифікат

сертифікат

125.

Семінар - Teacher Training
Сертифікат
Day from Dinternal Education
Liudmyla Sydorchuk ELT
2 (дві) години
Methodologist Dinternal
Education duration - 30
August 2019, Zhytomyr
Семінар - TOP QUALITY
TEACHING Create a truly
Сертифікат
authentic learning environment
and win your class over Olena
2 (дві) години
Mikhodui ELT Methodologist
Dinternal Education - 13
February 2020, Zhytomyr
Тренінг – INTERNATIONAL
Сертифікат
TEACHER TRAINING DAY,
–
6 (шість) годин
7 December, 2019
Семінар – Інтерактивні
Сертифікат№ DE-30компоненти підручників
15052020-0429
Pearson, що полегшують
1 (одна) година
життя вчителя - 15 травня
2020

Самборська Н.М.
126.

Самборська Н.М.
127.
Самборська Н.М.
128.
Самборська Н.М.
129.

Семінар – Працюємо на
Сертифікат №DE-30результат та мотивуємо
18052020-1104
учнів з універсальним
1 (одна) година
курсом для учнів 5-8 класів NextMove - 18 травня 2020,
Семінар –Секрети
Сертифікат № DE-30ідеального курсу з вивчення
19052020-0107
англійської з урахуванням
1 (одна) година
індивідуальних потреб
студентів – 26 травня 2020
Семінар - Дізнайтесь як
максимально використати
потенціал HighNote, щоб не , Сертифікат № DEтільки навчити учнів мові, а 30-22052020-0334
й підготувати
старшокласників до
1 (одна) година
екзаменів та дорослого
життя тривалість - 22 травня
2020
Сертифікат № DE-30Семінар - Зустрічайте
22052020-0764
Focussecondedition:
найкращий екзаменаційно1 (одна) година
орієнтований підручник для
учнів старшої школи
тривалість - 22 травня 2020
-УчастьуSOVa Teacher
Training Day. Zhytomyr
Polytechnic.-07.06.2019.
Сертифікат
-Участьв International
Teacher Training Day.
Zhytomyr Polytechnic.Сертифікат
07.12.2019
УчастьусемінарівідDinternal
Education. Житомирська
Сертифікат
політехніка.13.02.2020
Участь у вебінарі
21 лютого 2020 року
Gamification: busting the myth Дистанційна форма

Самборська Н.М.
130.
Самборська Н.М.
131.

Самборська Н.М.
132.

Самборська Н.М.
133.
Фещенко О.А.
134.
Фещенко О.А.
135.
Фещенко О.А.
136.

Герасимчук Ю.П.
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від тренінгового центру
Grade
137.

Вебінарнатему: Preparation
strategies for A2 Key & B1
1 квітня 2020 року
Preliminary від Cambridge
Дистанційна форма
Assessment English 1 квітня
1 година
2020 року
Сертифікат
Macmillan Education «Back-to
сертифікат
–School Online Conference
(Day 1)”, 2 год
Macmillan Education «Back-to
сертифікат
–School Online Conference
(Day 2) »
3 год
MM Publication and Linguist
сертифікат
LTD
«Pair and Group Activities
With YL.Teaching Listening
for ZNO and Life.»
2,4 год
Dinternal Education «Теacher
сертифікат
Training Day from Dinternal
Education. How to Set up
Truly Productive Activities
When Dealing with Really YL.
Capitalize on Iistening to
Boost Your Students’
Vocabulary»
2 год
National Georaphic Learning
сертифікат
«7 Tips for Effective
Learning»
1 година
Macmillan Education
сертифікат
«Personalising Adult
Language Learning»
1 година
Dinternal Education
сертифікат
«Interactive Learning in
Primary School. What is all
about? »
1 година
Dinternal Education «Go
Сертифікат
Getter: Your Best Option
When Teaching Teenagers»
година
National Georaphic Learning
«Developing Learner Agency
сертифікат
in Your Classroom»
1 година
Pearson Education «Presenting
сертифікат
New Vocabulary so Students
Will Remember It»
1год
National Georaphic Learning
сертифікат
«The Magic of Reading: Using
Stories to Promote
Literacy and Learning»
1 година
Dinternal Education
сертифікат
«Formative Assessment in

Герасимчук Ю.П.
138.

Костинська Н.А.

139.
Костинська Н.А.
140.

Костинська Н.А.
141.

Костинська Н.А.
142.
Костинська Н.А.
143.
Костинська Н.А.
144.
Костинська Н.А.
145.

Костинська Н.А.
146.
Костинська Н.А.
147.
Костинська Н.А.
148.

1 година
Сертифікат

Костинська Н.А.
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Костинська Н.А.

Primary School: a new trend
for 2019/20»
1 година
Dinternal Education
«Life Skills in Primary School:
why they matter and where to
start? »
1 год
Cambridge University Press
«Project Work in a Teenage
Classroom»
1 година
Macmillan Education.«Simple
Future:how do we really talk
about the future in English? »
1 година
Видавнича група«Основа»
«Про тьюторинг у школі»
2 години 0.06 кредиту ЄКТС
Видавнича група«Основа»
«Інструменти коучингу
восвіті. Методи зворотного
з’вязку»
2 години 0.06 кредиту ЄКТС

Костинська Н.А.

Видавнича група«Основа»
«Використання
MinecraftEducationEdition в
навчальному процесі»
2 години 0.06 кредиту ЄКТС

149.
Костинська Н.А.
150.
Костинська Н.А.
151.
Костинська Н.А.
152.

Костинська Н.А.

153.

154.

155.

National Georaphic Learning
«Creating Multicultural

сертифікат

сертифікат

сертифікат

Сертифікат
18128-18604-7784
Сертифікат
18128-18597-7784

Сертифікат
8128-18591-7784

Сертифікат

Classroom»
1 годин
Костинська Н.А.
156.

Cambridge University Press
«Teaching Grammar to
Teens:Discovery and Choice
Part 2»
1 година
ТОВ «Всеосвіта» «Булінг в
освітньому середовищі: як
розпізнати та як діяти»
2 години 0.06 кредитуЄКТС
Macmillan Education.
«Extended Speaking in the
Classroom ( and the
importance of planning»
1 година

Костинська Н.А.
157.

Сертифікат

Сертифікат
UO531128

Сертифікат

Костинська Н.А.
158.
Костинська Н.А.
159.

Костинська Н.А.
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National Georaphic Learning.
«Let’sGetTalking»
1 година

Сертифікат

ЖМІ «Вища освіта в
медсестринства: проблеми та
перспективи» конференція

Сертифікат

160.

Oxford University Press
«Teaching Global Skills in the
ELT Classroom»
1 година
Dinternal Education «It’s
more than just Language
Teaching: Boost your students
Skills for Now and the Future
with High Note» (New 2020)
1 година
Dinternal Education
«Enhanced Learning and
Teaching Experience with
Focus Second Edition (New
2020)» 1 година
“Житомирська Політехніка”
Dinternal Education
«International Teacher
Training Day»
6 годин
National Georaphic Learning.
«Assessmen as a,Mirror of
Learning Process»
1 година

Сертифікат

Сертифікат

Костинська Н.А.

National Georaphic Learning.
«Back to basics: Grammar
with YL»
1 година
National Georaphic Learning.
“7 Steps Towards Creativity in
the Language Classroom”
1 година
ТОВ «Всеосвіта» “Техніки
релаксації для педагогів:як
швидко розслабитись та
відновитись”
2 години 0.06 кредиту ЄКТС

Сертифікат

Костинська Н.А.

ТОВ «Всеосвіта» “Скрайбінг
на уроках гуманітарного
циклу в середній та старшій
школі”
2 години 0.06 кредиту ЄКТС
ТОВ «Всеосвіта “Онлайнресурси для оформлення
проєктной діяльності”
2 години 0.06 кредиту ЄКТС

Сертифікат

ТОВ «Всеосвіта»
“Онлайн тестування як
форма контролю та
підвищення якості знання”
2 години 0.06 кредиту ЄКТС

Сертифікат

ТОВ «Всеосвіта»
“Особливості гендерної
рівності в освітньому

Сертифікат

Костинська Н.А.
161.

Костинська Н.А.
162.
Костинська Н.А.
163.
Костинська Н.А.
164.
Костинська Н.А.
165.
Костинська Н.А.
166.
Костинська Н.А.
167.

168.

169.

Костинська Н.А.
170.

Костинська Н.А.
171.

Костинська Н.А.
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Сертифікат

Сертифікат

Сертифікат

Сертифікат

Сертифікат

Сертифікат
DV430887

JRO63713

UС433302

OW703945

172.

Костинська Н.А.

173.

Костинська Н.А.
174.
Костинська Н.А.
175.

Костинська Н.А.
176.
Костинська Н.А.
177.

Костинська Н.А.
178.
Костинська Н.А.
179.

Костинська Н.А.

180.

Костинська Н.А.

181.

Костинська Н.А.

182.
Костинська Н.А.
183.
Костинська Н.А.
184.
Костинська Н.А.
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процесі”
2 години 0.06
кредиту ЄКТС

BL 789909

DinternalEducation
“Super Skills for Almost
Adults
Академія Інноваційного
Розвитку освіти
“Методологія і технологія
інтерактивної освіти:
Професійне становлення
тренера”
В межах освітньої програми
підвищення кваліфікації
«Професійний розвиток
педагогічного (науковопедагогічного) працівника»
обсягом 12годин (кредит
ЄКТС- 0,4)
Dinternal Education
“Are You a Lexical Teacher?”
1 година

Сертифікат
Сертифікат
С2020-00114

Сертифікат

Dinternal Education
“Top Quality Teaching
Create a truly authentic
learning environment and win
your class over”
2 години
Pearson Education “Career
Skills: Leadership Skills”
“Career Skills:Decisionmaking skills”
1 година
ТОВ “Всеосвіта” “Страхи і
тривоги у підлітків: причини
виникнення та алгоритми
подолання”
2 години 0.06 кредиту ЄКТС

Сертифікат

National Geographic Learning
“How to Manage LearnerCentered Classroom”
1 година
Pearson‘Self –management”
0,5 години
Pearson“Creativity”
0,5 години
Pearson“Communication”
0,5 години
National Geographic Learning
“Bridging the gap-preparing
students for exam success”
1 година
Dinternal Education
“A 5-Star Grammar Lesson
(part 1)”
1 година
Dinternal Education
“Teaching Generation Z
Students”
1 година

Сертифікат

Сертифікат

Сертифікат
FU967447

Сертифікат
Сертифікат
Сертифікат
Сертифікат

Сертифікат

Сертифікат

185.

Dinternal Education
Сертифікат
The Backstage of Teaching an DE-30-27032020-0564
Exam Class".
1 година
Костинська Н.А.

186.
Костинська Н.А.
187.

Костинська Н.А.
188.

Костинська Н.А.
189.
Костинська Н.А.
190.

Костинська Н.А.
191.

Костинська Н.А.
192.
Костинська Н.А.
193.

National Geographic Learning
“Making Your Screen Come
Alive” 1 година

Сертифікат

DinternalEducation
“Ефективне використання
автентичних навчальних
ресурсів для розвитку
когнітивних здібностей
підлітків”
1 година
DinternalEducation
“Ефективні методи
досягнення кращих
результатів при вивченні
англійської мови дорослими
слухачами”
1 година
DinternalEducation
“Готуймося до іспитів з
допомогою відео”
1 година
DinternalEducation
“Інтерактивні онлайн
компоненти до підручників
Pearson – вивчення
англійської за будь-яких
умов”
1 година
DinternalEducation
“Збалансований підхід до
вивчення граматики учнями
середньої школи з курсом
GoGetter (Pearson)”
1 година
Dinternal Education
"Stress-free Ways to Assess
Young Learners in Year 3"
1 одина.
DinternalEducation
Ефективні методи
досягнення кращих
результатів при вивченні
англійської мови дорослими
слухачами

Сертифікат
DE-30-31032020-0217

Сертифікат
DE-30-13042020-1258

Сертифікат
DE-30-14042020-0282
Сертифікат
DE-30-14042020-1099

Сертифікат
DE-30-220420201742 .
Сертифікат
DE-30-23042020-1296
Сертифікат

Сертифікат
DE-30-13042020-1258

Костинська Н.А.
194.

DinternalEducation
‘Дізнайтесь як максимально
Сертифікат
використати потенціал High
Note, щоб не тільки навчити
учнів мові, а й підготувати DE-30-22052020-0286
старшокласників до
екзаменів та дорослого
життя”

Костинська Н.А.
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1 година
195.

Dinternal Education
Сертифікат
"Meet Focus second edition:
DE-30-21052020Give your students intensive
0474 .
exam prep time".
1 година
DinternalEducation
Сертифікат
Інтерактивні компоненти
підручників Pearson, що DE-30-14052020-0517
полегшують життя вчителя
1 година

Костинська Н.А.
196.

Костинська Н.А.
197.

DinternalEducation
‘Використання сучасних
автентичних ресурсів для
якісного розвитку навичок
комунації.”
1 година
DinternalEducation
“Міжнародна сертифікація
викладачів від компанії
Майкрософт – не мрія, а
реальність!”
1 година
DinternalEducation
‘Вільне володіння
розмовною мовою: продукт
чи процес?”
1 година
DinternalEducation
“Мистецтво ведення дискусії
англійською – для іспитів та
реального життя”
1 година
Dinternal Education
“Викликчизадоволення?
Організаціязмішаногонавчан
нявсередніхкласахзкурсом
GoGetter (Pearson)”
1 година
DinternalEducation
“Використання functional
language та відео контенту
для виведення учнів на
якісно новий рівень
продукування мови”
1 година
Dinternal Education
"Meet Fly High Ukraine 3
(New 2020)! Looking at the
learning process in the primary
classroom".
1 година
Dinternal Education
"Meet Focus second edition:
Give your students intensive
exam prep time".
1 година
DinternalEducation
“Різноманіття акцентів
англійської мови – з чого

Костинська Н.А.
198.

Костинська Н.А.
199.
Костинська Н.А.
200.
Костинська Н.А.
201.

Костинська Н.А.
202.

Костинська Н.А.
203.

Костинська Н.А.
204.
Костинська Н.А.
205.

Костинська Н.А.
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Сертифікат
DE-30-14052020-0636

Сертифікат
DE-30-08052020-0124

Сертифікат
DE-30-07052020-0135
Сертифікат
DE-30-06052020-0260
Сертифікат
DE-30-29042020-1388

Сертифікат
DE-30-28042020-1341

Сертифікат
DE-30-24042020-0408

Сертифікат
DE-30-21052020-0474
Сертифікат
DE-30-06052020-

почати роботу в класі?“
0139 .
1 година
DinternalEducation
Сертифікат
“Створення автентичного
освітнього простору на уроці DE-30-09042020-0724
англійської”
1 година

206.

Костинська Н.А.
207.

Освітній проект “ На Урок”
«Ефективні освітні рішення
в умовах карантину:
педагогічний інструментарій
від організації HundrED».
2 години
0,06 кредиту ЄКТС
National Geographic Learning
“Practice Make PerfectDeveloping spoken confidence
and fluency”
1 година
The National Geographic
Learning
and Linguist Online
Conference
Hugh DAeller and Alex
Warren
2,5 години
ТОВ “Всеосвіта” «Форми та
методи подання матеріалу в
умовах дистанційного
навчання »
2, 5години
0,06 кредиту ЄКТС
ТОВ “Всеосвіта” «З чого
розпочати дистанційне
навчання. Найпростіші
онлайн сервіси та покрокова
інструкція»
2 години
0,06 кредиту ЄКТС
ТОВ « Всеосвіта ».
«Організація навчання та
дозвілля під час карантину:
корисні матеріали на
допомогу педагогу»
2 години
0,06 кредиту ЄКТС
ТОВ «Всеосвіта» «Життя у
стилі єко.
Хто/чи навчають цьому у
сучасній школі? »
2 години
0,06 кредиту ЄКТС
ТОВ «Всеосвіта». Практичні
поради щодо організації
дистанційного навчання під
час карантину
2 години
0,06 кредиту ЄКТС
ТОВ «Всеосвіта».
Єкологічність в контексті
дбайливого ставлення до

Костинська Н.А.
208.
Костинська Н.А.
209.

Костинська Н.А.
210.

Костинська Н.А.
211.

Костинська Н.А.
212.

Костинська Н.А.
213.

Костинська Н.А.
214.

Костинська Н.А.
215.

Костинська Н.А.
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Сертифікат
В275-49

Сертифікат

Сертифікат

Сертифікат
BC798982

Сертифікат
XH708132

Сертифікат
PQ 252338

Сертифікат
JF923022

Сертифікат
VU206246

Сертифікат

здоров’я
2 години
0,06 кредиту ЄКТС
216.

ЖитомирськаПолітехніка
Сертифікат
“How to Make Online
Teaching More Engaging”
2 години
Міністерство цифрової
Сертифікат
трансформації України
Дія
Партнерський курс
“Онлайн сервіси для
вчителів” на національній
онлайн – платформі з
цифрової грамотності
DinternalEducation
Сертифікат
“Meet Islands:Go on an
DE-20052020-0308
Adventure of Language
Learning”
1 година
Dinternal Education
Сертифікат
“Meet Next Move:Inspire your
DE30-20052020-0728
Studentsto Reach for
NewHeights Now”
1 година
Macmillan Education
Сертифікат
“P is for performance”
1 година
Освітній проект “На Урок”
Сертифікат
ClassDojo та інші
№В265-49
інструменти для зворотного
зв’язку
2 години
0.06 кредиту ЄКТС
The Macmillan Online
Сертифікат
Conference
Macmillan Online Spring
School
3 години
Cambridge University Press
Сертифікат
“Remote Learning- Fostering
and Mastering New Skills”
1 година
Освітній проект “На Урок”
Сертифікат
“Практика використання
№В114-49
інтернет ресурсів на уроках
іноземної мови”
2 години
0.06кредиту ЄКТС
Pearson
Сертифікат
Teaching and Learning online
in Higher Education- how to
get started
1година
National Geographic Learning
Сертифікат
Same, Same or different?
Teaching online your
coursebook online
1 година
Macmillan Education
Сертифікат
pronunciation with a

Костинська Н.А.
217.

Костинська Н.А.
218.
Костинська Н.А.
219.
Костинська Н.А.
220.

Костинська Н.А.

221.

Костинська Н.А.
222.
Костинська Н.А.
223.
Костинська Н.А.
224.

Костинська Н.А.
225.
Костинська Н.А.
226.
Костинська Н.А.
227.

JX963386

Костинська Н.А.
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coursebook- based syllabus
1 година
Pearson Using Versant
Placement as a Home Based
Assesment
1 година
Учасник міського семінару
практикуму Всеукраїнського
проекту

228.
Костинська Н.А.
229.

Шоханов О.С.
230.

Шоханова К.А..
231.
232.

Ченцова В.А.
Шищук Л.М.

233.
Момот О.П.
234.

Купріяненко А.В.

235.

Купріяненко А.В.

«Спортивний рух
Олександра Педана
«JuniorZ» із
впровадження в процес
фізичного виховання
варіативних модулів:
чирлідінг, петанк, фризбі,
регбі, флорбол,
Сертифікат
бадмінтон, корфбол, бі
«Спортивний рух
Олександра Педана
Учасник міського семінару
«JuniorZ» із
практикуму Всеукраїнського
впровадження в процес
проекту
фізичного виховання
варіативних модулів:
чирлідінг, петанк, фризбі,
регбі, флорбол,
Сертифікат
бадмінтон, корфбол, бі
«Як організувати
Вебінар міжнародний з
інтерактивне навчання» Діаною Голован Сертифікат
Суддя ІІ категорії
«Де живе здоров’ярухайся свідомо-живи
07.06.2019р. сертифікат
активно»
Курс навчання з напрямку Диплом ШБ №23111/1, Київ,
`Остеопатія»
07.08.2019 р
Методологія і технологія
Академія інноваційного
сучасної інтерактивної розвитку освіти Сертифікат
освіти: `Професійне
№ С2020-00104 від
становлення тренера`
26.01.2020
дистанційно

236.

Олефір Л.З.

237.

Олефір Л.З.

238.

Синяк Ю.П.

239.

Синяк Ю.П.

Онлайн-семінар
`Конспект педіатра:
актуальні питання дитячої
гастрології`
Лекційний курс онлайншколи практичної
майстерності лікаря (з
міжнародною участю)
«Алергічна патологія та
невідкладні стани у
дітей»
Курси «Медіаграмотність
для освітян»
Вебінар на тему:
«Створення
інтерактивних робочих
аркушів на платформі
Wiser.me та Classkick
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Сертифікат
№ 1003150520-0367
15.05.2020
Сертифікат № 1684227
05.05.2020

доповідь на ЦК

240.

Синяк Ю.П.

241.

Синяк Ю.П.

242.

Степанчук В.В.

Вебінар на тему: «Форми
та методи подання
матеріалу в умовах
дистанційного навчання»
Вебінар на тему:
«Онлайн-тестування як
форма контролю та
підвищення якості знань»
Україно-швейцарський
проект "Розвиток
медичної освіти".
Онлайн-тренінг
"Викладацька
майстерність в медичних
ЗВО. Випуск перший.
Зворотній зв'язок".

Сертифікат №000032
З 06.05 по 04.06.20 р.

Освітній процес у медичному інституті також здійснюється в дистанційному
форматі.Задля забезпечення своєчасного виконання студентами індивідуальних навчальних
планів та з метою опанування відповідних освітніх програм навчальний процес у ЖМІ
вибудовано з урахуванням головних принципів організації дистанційної освіти за допомогою
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Освітній процес відбувається шляхом поєднання можливостей синхронного та
асинхронного режимів дистанційного навчання, зокрема, практичні заняття відбуваються в
режимі реального часу згідно із затвердженим розкладом за допомогою платформи
відеоконференцій Zoom.
Практичні заняття проводяться з використанням інтерактивних заходів, відео- та
аудіорежимів, трансляції навчальних презентацій та відеоматеріалів, шляхом організації
дискусій та опитувань, що дозволяє максимально наблизити онлайн-навчання до умов очної
освітньої діяльності.
Також є можливість проведення контрольних тестувань як одного з елементів
оцінювання знань здобувачів освіти та їх навчання у системі Колоквіум.

Інструменти, додатки, цифрові елементи, технології, платформи та онлайнсервіси, котрі застосовуються для організації дистанційного навчання
студентів

№
з/п.

ПІ викладача

Дистанційна платформа ZOOM для проведення відео конференцій на
практичних заняттях.

1.
Тітова О.Т.

Електронна пошта для відсилання документів у форматі Word та pdf
Вайбер для проведення аудіо- та відеоконсультацій, відсилання
документів у форматі Word та pdf, відеороликів.
Програма «Колоквіум»
Viber для проведення групових аудіоконсультацій
Googl-форми для вивчення тестів, їх контролю на практичних заняттях та
ПМК

2.

3.

Форма дистанційного навчання

Лучак Л.Д.

Програма ZOOM для проведення практичних занять та консультацій
Використання електронної пошти

Андрушко І.В.

Електронна пошта
Відео технології
Колоквіум
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Дистанційна платформа «ZOOM”
4.
5.

Іщук С.М.
Опрелянська Г.Г.

ZOOM
Електронні пошти meta.ua,gmail.com,ukr.net

6.

Шаня Н.С.

Месенджери viber,skype

7.

Волощук О.Л.

Google форми

8.

Вознюк А.В.

Платфрма «ZOOM»

9.

Леонченко Н.П.

Електронні пошти meta.ua,gmail.com,ukr.net

10. Данилюк О.Ю
Вакулович З.О.
11.

13. Голованов І.О

Захист переддипломної практики в системі «ZOOM»
Тести та інструктивний матеріал в системі «інтарнет
Тести та інструктивний матеріал в системі «інтарнет»

14. Савченко Г.А.

Тести та інструктивний матеріал в системі «інтарнет»

12.

15.

Пєшкова О.М

Тести та інструктивний матеріал в системі «інтарнет»
Проведення семестрового екзамену в системі «ZOOM»
Тести та інструктивний матеріал в системі «інтарнет»

Мамрай І.Д.

Тести та інструктивний матеріал в системі «інтарнет»

17. Козирацька Л.М.

ZOOM, електронна почта, Viber, центр тестування «Крок-М», «КМаркет»-тести крок., колоквіум ЖМІ
ZOOM, електронна почта, Viber,

18. Мосійчук Л.Г.

електронна почта, Viber

19.

Куценко Г.Ф.

електронна почта, Viber,

20.

Шрамко Л.П.

електронна почта, Viber,

21.

Яворська Т.І.

ZOOM, електронна почта, Viber, колоквіум ЖМІ

16. Лаговська Г.І.

22. Ковальчук Т.Ю.

Zoom, система Колоквіум, електрона скринька

23. Косенко В.М.

Zoom Cloud Meetings, Viber, E-mail

24. Скиба І.М.

Zoom Cloud Meetings, Viber, E-mail

25. Петрук М.М.

Zoom Cloud Meetings, Viber, E-mail

26. Веклюк Т.А.

Viber. E-mail

27. Першко Т.В.

Viber. E-mail

28.

Дячук Т.В.

29. Риженко О.В.
30.

Варич А.М.

Колоквіум, K-Test, Zoom, Viber
Колоквіум, K-Test, Zoom, Viber, Google-форми
ZOOM, Viber, електронна почта, система Колоквіуму.

31. Кокоріна С.А.

Додатки, цифрові елементи

32. Ожго Н.С.

Відео конференції, електронна пошта,Google-форми
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33. Слінчак Н.В.

Zoom, Viber, Telegram, «Колоквіум»

34. Міщук І.М.

Відео конференції, електронна пошта, Viber, «Колоквіум»

35. Жовнерчук В.Р.

Електронна пошта, Viber, «Колоквіум»

36. Шкварок М.Г.

Електронна пошта, Viber, «Колоквіум»

37. Бех А.Г.

Електронна пошта, Viber, «Колоквіум»

38. Кравчук С.М.

Електронна пошта, Вайбер,Zoom,

39. Донецькова Л.М.

Електронна пошта, Zoom,

40. Мухіна Т.С.

Електронна пошта, Вайбер,Zoom,

Чорнописька О.І.
41.

Освітня платформа Googleclassroom ( ведення 10 класів, за 2 семест)
Ігри-тренажери створені в Learningapps

42.

Створення хмарного середовища (GoogleDrive) з предмету Соціологія
Створення хмарного середовища (GoogleDrive)з предмету " Історія та
культура України "
Створення хмарного середовища (GoogleDrive) з предмету «Громадянська
освіта»
Створення хмарного середовища (GoogleDrive) з предмету " Історія:
Україна та Світ "
Тестування за допомогою Google Form

43. Мельник А.О.

Classtime, Zoom, НаУрок, Youtube

45. Федорець Г.В.

Презентації PowerPoint , відеоматеріали,
Google Формы, Google Meet, Skype
соціальна мережа Facebook тощо
Зум конференції

46. Копетчук О.В.

Платформа ZOOM

44. Голумбевська М. В.

Хробуст О.В.

Тести на Гугл-диску
Відео-конферкнції в Zoom

47.

Тести на освітній платформі «На урок»
48. Невмержицька А.Л.
49.

Шевчук І.В.

Онлайн-інструмент Google Форми (тести, презентації)
Viber, Eduget, Всеосвіта, ЗНО. Освіта.UA Viber, Eduget, Всеосвіта, ЗНО.
Освіта.UA

50. Пірожкова І.О.

Zoom, Viber, електронна пошта Gmail

Волошенюк О.А.
51. Журавська Л.Л.

Академія CISKO, оболонка програми «Доктор Елекс», тестова система
«Колоквіум», Zoom, Googl форми, GooglClassroom, Електронні пошти

52. Існюк Т.В.

Електронне листування
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Плоткіна Л.П.
53.
54.

LCloud, Google-classroom, Google-forms, Zoom, Viber
Zoom – cервіс для організації онлайн конференцій та відеозв’язку

Левківська С.М.

Платформа ZOOM,тести на Гугл-диску, Viber

Іваненко І.В.

LCloud, Zoom, Viber

55.

Zoom – cервіс для організації онлайн конференцій та відеозв’язку
Самборська Н.М.

56.

Zoom – сервіс для організації онлайн-конференцій та відеозв’язку
Viber

57. Фещенко О.А.

Zoom конференції

58. Герасимчук Ю.П.

Конференція Zoom, додаток GoogleForms, GoogleMeeting, Viber,
LiveWorksheets (для контролю граматики з англійської мови)

59. Прищепа М.Ю.

Вайбер-конференція, мобільна конференція, гугл-диск, гугл-документи
(спільний доступ та редагування)

60. Васільєва Ю.В.

Zoom, Hangouts Meet,

Сердега Н.О.
61.

Viber,

Webex,

LCloud, Kahoot, Viber
Zoom – cервіс для організації онлайн- конференцій та відеозв’язку
Електронний сервіс @meta.ua
Електронний сервіс @ i.ua
Додаток Google

62.

Платформа Kahoot
Рибак Л. М.

Електронний словник Multitran
Eлектронний сервіс Google-перекладач

Шоханов О.С.
63.

Відеотренування в YouTube.
Відеоконференціяв Viber.

Шоханова К.А.
64.

Відеотренування в YouTube.
Відеоконференціяв Viber.

65. Момот О.П.

Відео консультації та відеоконференція в VIBER
Електронна пошта
Онлайн-сервіс Zoom

66.

Всі члени ЦК
терапевтичних
дисциплін

Viber
Коллоквіум
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https://testkrok.org.ua
67. Купріяненко А.В.

Додаток Kahoot

Олефір Л.З., Синяк
68. Ю.П.

Classtime

69. Синяк Ю.П.

Google Classroom

70. Синяк Ю.П.

Wiser.me

71. Всі викладачі ЦК

Електронна пошта
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V. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА
1.

Наукова та інноваційна продукція інституту

1.1. Монографії, підручники, навчальні посібники,
методичні рекомендації
№
1.

Автори

Назва роботи

Шатило В.Й.
Стратегія розвитку
Березюк Ю.В.
медсестринства в Україні
Горай О.В.
на основі результатів
Кірячок М.В.
науково-прикладних
Косенко В.М.
досліджень студентів
Копетчук В.А.
магістратури
Круковська І.М.
Житомирського
Поплавська С.Д.
медичного інституту
Самборська Н.М.
(2008-2019 рр.):
Заблоцька О.С.
Ніколаєва І.М.
Махновська І.Р.
Коваленко В.О.
Дмитрук О.В. та ін.

2.

Грищук С.М.

Анатомія людини з
основами спортивної
морфології

3.

Гордійчук С.В.
Косенко В.М.
Гордійчук С.В.,
Зілінська М.С.,
Шевчук І.В.,
Пірожкова І.О.
Заблоцька О.С.,
Ніколаєва І.М.

Безпечний лікарняний
простір
Навчальний посібник
«Медична біологія
(методичні рекомендації
до розв’язання задач)»
Хімія в лабораторній
діагностиці: навчальний
посібник [для студентів
спеціальності 224
«Технології медичної
діагностики та
лікування», освітнього
ступеня «бакалавр»]
Методичні вказівки

4.

5.

6.

Круковська І.М.,
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Місце
друку, видавництво
Колективна
монографія,
присвячена 145й річниці
заснування
навчального
закладу за
редакцією
заслуженого
лікаря України,
д. мед.наук,
професора В.Й.
Шатила)
Житомир:
«Полісся»
Завдання для
контролю знань
: навч. посіб. /
Н. М.
Корнійчук, А.
А. Гирина, С.
М. Грищук. –
Житомир : Видво ЖДУ ім. І.
Франка
Житомир, ЖМІ

Рік

Стор

2020

336

2019

136

2019

188

Житомир:
Видавництво
ЖНАЕУ

2019

125

Житомир: Видво ЖНАЕУ

2020

124

Житомир,

2019

52

Косенко В.М.

7.

Нікітченко В.М.

8.

Нікітченко В.М.

9.

Нікітченко В.М.

10.

Табачук Л.П.,
Андрушко І.В.

11.

Терещук Т.О.,
Чугрієв А.М.,
Перехрестенко П.
М.

12.

Чернецька В.І.

13.

Чернецька В.І.

14.

Чернецька В.І.

15.

Шоханов
О.С.
Шоханова
К.А.
Осипенко В.Є.
Кірячок М.В.
Авторський
колектив

16.

«Інтерактивний підхід
ЖНАЕУ
при вивченні навчальної
дисципліни Громадське
здоров'я та громадське
медсестринства»
Навчальний посібник
Житомир, ЖМІ
«Фармакологія у схемах
та таблицях»
Навчальний посібник
Житомир, ЖМІ
«Збірник ситуаційних
задач у фармакології»
Фармакологія та медична Підготовлено до
рецептура: курс лекцій
друку
Курс лекцій по
Житомир:
інсектології з
В-во ЖНАЕУ
використанням методики
«скрайбінг-фасилітації»
Організація системи
Житомир:
управління якістю
Видавництво:
ФОП
взакладах та установах
Таранушенко
національної системи
Л.І.
крові: методичний
посібник
Курс лекцій
Житомир:
Патоморфологія та
ЖНАЕУ, 2019.
патофізіологія
– 156 с.
Практикум
Житомир:
Патоморфологія та
ЖНАЕУ, 2019.
патофізіологія
– 59 с.
Методичні рекомендації
Житомир:
до самостійної роботи
ЖНАЕУ, 2019.
студентів
– 50 с.
Патоморфологія та
патофізіологія
Навчально-методичний
Житомир 2019.
посібник
120с.
«Настільний теніс»
«Стратегія розвитку
медсестринства в Україні
з досвіду науковоприкладних досліджень
студентів магістратури
Житомирського
медичного інституту
(2006-2019)»
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2019

25

2019

45

2020

92 с.

2019

120

2020

52 с.

2019

156

2019

59

2019

50

2019

120

2020

1.2. Статті у престижних та визнаних зарубіжних виданнях
№
п\п
1.

Автори
Pariy V. D.,
Hryshchuk S. M.,
Korneychuk N.
M., Harlinska A.
M., Horokhova L.
V.

Назва
Роботи
Audit results of
complince with the
unified clinical
protocol for
rendering medical
aid to patients with
acute ischemic
stroke

Назва
видання
World of Medicine and Biology
Вип. 68. – № 2.

Рік
2019

1.3. Статті у фахових виданнях України
№

Автори

1.

Березюк Ю. В.

2.

Березюк Ю. В.

3.

Березюк Ю.

4.

Вознюк О.,
Шатило В.

5.

Горай О.В.,
Ковальчук В.А.

Назва
Роботи
Формування
дидактичних
навичок у
професійній
підготовці майбутніх
учителів іноземної
мови
Підручник іноземної
мови зарубіжного
видання як
провідний засіб
навчання
Наувоко-теоретичні
аспекти
використання
зарубіжних
підручників з
іноземної мови у
вищій школі
Адаптація наукових
даних та життєвих
фактів до
викладання
предметів
духовно-морального
спрямування
«Ерготерапія як
мультидисциплінарн
ий підхід до
соціальної та
фізичної реабілітації
осіб з
посттравматичними
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Назва
Видання
Н 73 Нові технології
навчання:збірник наукових
праць / ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти».
К., 2019. Вип. 92. 324 с., С.
26-30

Рік
2019

- Українська полоністика,
2019, Том 16, Випуск 1,
с.122, С.105-111

2019

- Українська полоністика,
2020, Том 17, Випуск 1, c.
112-116

2020

Нові технології навчання:
збірник наукових праць.
ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти». Київ, 2020.
Вип. 94.
С. 58

2020

Збірник наукових праць «
Новітехнології навчання»
ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти»
Київ.2020..Вип.94.332 с.
"ZHYTOMYRIVANFRANK
OSTATEUNIVERSITYJOUR

2020

стресовими
розладами»

6.

7.

8.

9.

10.

NAL. PEDAGOGICAL
SCIENCES"
No 1(100) (2020)THE
PROBLEM OF REFORMING
THE TRAINING OF
NURSES IN UKRAINE AND
POLAND
O. V. Goray, V. A. Kovalchuk
https://doi.org/10.35433/pedag
ogy.1(100).2020.80-88
Горай О.,
Ерготерапія як
Нові технології навчання:
Свиридюк В.,
мультидисциплінарн
збірник наукових праць.
Яворський П.
ий підхід до
ДНУ «Інститут модернізації
соціальної та
змісту освіти». Київ, 2020.
фізичної реабілітації
Вип. 94.
осіб з
С. 93
посттравматичними
стресовими
розладами
Гордійчук С.
Результати
Нові технології навчання:
впровадження
збірник наукових праць.
структурноДНУ «Інститут модернізації
функціональної
змісту освіти». Київ, 2020.
моделі забезпечення
Вип. 94.
якості
С. 101
освітньої діяльності
в медичному коледжі
Гарлінська А.М.,
Підвищення рівня
Фізична культура, спорт та
Ляшевич А.М.,
підготовленості
здоров’я нації: збірник
Чернуха І.С.,
школярів середнього
наукових праць. №8(27) –
Корнійчук Н.М.,
віку з використанням
Житомир
Грищук С.М.
комплексу
спеціальних
фізичних вправ
Грищук С.М.,
Підходи до оцінки
Україна. Здоров’я нації. –
В.Д. Парій, С.М.
медичних технологій 2019. - №1(54). – С. 100-109.
Грищук, Г.О.
на прикладі
Кукіна
визначення
економічної
доцільності
профілактики раку
шийки матки в
Україні шляхом
вакцинації від
папіломавірусної
інфекції
Грищук С.М.
Підвищення рівня
Фізична культура, спорт
А.М. Гарлінська,
підготовленості
та здоров’я нації: збірник
А.М. Ляшевич, І.С. школярів середнього наукових праць. – Житомир,
Чернуха, Н.М.
віку з використанням 2019. – №8(27). – С. 31-36.
Корнійчук
комплексу
(10.02.10 (фахове до
спеціальних
10.02.15), поновлено з
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2020

2020

2019

2019

фізичних вправ
11.

Дмитрук О.В.

12.

Кравець О.,
Самборська Н.

13.

Кірячок М.В.,
Мельник А.О.

14.

Косова І.А.

15.

Свиридюк В.,
Маліновський Е.,
Свиридюк В.

16.

B.А. Заболотнов,
В.И. Шатило, О.А.
Хватова, Я.П.
Сегедина

17.

ScherbaN. S.,
ZablotskaO. S.

11.07.2016).
http://eprints.zu.edu.ua/30640/
Інфраструктура ринку. 2020.
№39.
URL: http://marketinfr.od.ua/uk/39-2020

Формування
комплексу
маркетингу як
актуальна проблема
медичнихнеприбутко
вихпідприємств.
Формування
соціальнокомунікативної
компетентності
Нові технології навчання:
майбутніх фахівців
збірник наукових праць /
нефілологічних
ДНУ «Інститут модернізації
спеціальностей на
змісту освіти». К., 2019. Вип.
заняттях з
92, с. 148-155
англійської мови
засобами
інформаційнокомунікативних
технологій.
Український
Закарпатські філологічні
постмодерністський
студії. 2020. №13.
роман: специфіка
С.102-107
жанру
«Формування
Матеріали Всеукраїнської
іншомовної
науково-практичної
компетентності
конференції 22.04.20р.-Х.:
майбутніх фахівців у
Вид-во НФаУ, 2020. –
немовних закладах
75с.(Серія «Наука»).
вищої освіти».
Ключові проблеми
сучасного
викладання
іноземних мов у
немовних ВНЗ».
Внесок магістрів
Нові технології навчання:
медсестринства у
збірник наукових праць.
формування
ДНУ «Інститут модернізації
інформаційного поля
змісту освіти». Київ, 2020.
наукової
Вип. 94.
спеціальності
С.284
«Медсестринство»
`Синдром
Всеукраїнський науковополикистозных
практичний журнал
яичников и
`Здоров`я жінки/Здоровье
функциональная
женщины` 7 (143)/2019
гиперпролактинемия
(23.11.2019)
THECONCEPTUALI
Вісник Житомирського
DEAOFWOULDдержавного університету
BEENGLISHTEACH
імені Івана Франка:
ERS'
науковий журнал.
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2020

2019

2020

2020

2020

2019

2019

18.

Шарлович З.П.

19.

Шевчук Л.М.,
Васільєва Л.А.,
Тарадайник
(Пампура) М.М.,
Межжерін С.В.

20.

Присяжнюк Р.А.,
Шевчук Л.М.,
Щербина Г.Х.

PREPARATIONTOP Педагогічні науки [гол. ред.
RACTICEГ. Є. Киричук, відп. ред. Н.
ORIENTEDINSTRU А. Сейко]. Житомир: Вид-во
CTIONOFLEARNER Житомирського держ. ун-ту
SWITHDISABILITY імені І. Франка,2019. Вип. 3
(концептуальна ідея
(98). С. 43-49
підготовки
майбутніх учителів
іноземної мови до
практикоорієнтовано
го навчання учнів з
інвалідністю).
Пошук шляхів
Публікація у збірнику
розвитку
матеріалів І Міжнародної
професійної
науково-практичної
майстерності
Інтернет-конференції
спеціалістів
`Шляхи удосконалення
медсестринства
професійної компетентності
через удосконалення
фахівців в умовах
їх професійної
сьогодення` 28.04.20р.компетентності
29.04.20р. (МОН України)
ОБҐРУНТУВАННЯ
Біологія та екологія.
НЕОБХІДНОСТІ
Науковий журнал. 2019. Том
ВНЕСЕННЯ ДО
5 (№ 2). С. 32-40.
ЧЕРВОНОЇ КНИГИ
УКРАЇНИ
ПЕРЛІВНИЦІ
UNIOCRASSUS
(MOLLUSCA,
BIVALVIA,
UNIONIDAE)
СТАТЕВА
Біологія та екологія.
СТРУКТУРА ТА
Науковий журнал. 2019. Том
СТРОКИ
5 (№ 2). С. 118-124.
РОЗМНОЖЕННЯ
DREISSENAPOLYMO
RPHAPALLAS, 1769
(MOLLUSCA:
BIVALVIA:
DREISSENIDAE) В
ЖИТОМИРСЬКОМ
У ВОДОСХОВИЩІ

2020

2019

2019

1.4. Статті у професійних виданнях, збірниках наукових праць, вісниках та ін.
№
1.

Автори
Шатило В.Й.,
Горай О.В.,
Свиридюк В.З.,
Свиридюк В.В.,
Яворський П.В.

Назва
роботи
Соціальна та фізична
реабілітація осіб з
посттравматичними
стресовими
розладами засобами
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Назва
Видання

Рік

Магістр медсестринства.
Житомир, 2020. №1 (23).
С.93-104

2020

ерготерапії
Роль дидактичних
засобів у формуванні
іншомовної
компетентності
особистості

2.

Березюк Ю.В.

3.

Василенко Л. П.,
Комар К.О.

4.

Горай О.В.,
Кірячок М.В.

5.

Goray O.V., Kovalchuk
V.A.

6.

Дмитрук О.В.

Медична сестра як
складова медичного
продукту

7.

Заблоцька О. С.

8.

Заблоцька О.С.

Проблеми і
перспективи
підготовки фахівців з
лабораторної
діагностики
Проблеми і
перспективи
підготовки фахівців
технології медичної
діагностики та
лікування в Україні.

Правочини щодо
нанесення
татуювання з огляду
меж цивільної
дієздатності. Право і
суспільство.
Міжнародне
співробітництво як
один з пріоритетних
напрямків діяльності
КВНЗ
«Житомирський
медичний інститут»
ЖОР.
The role of mediatorseducators as activators
of language support for
people with deafness

85

Мат. наук.-практ.
конф. з міжн. участю
«Вища освіта в
медсестринстві: проблеми
і перспективи». Житомир,
24-25 жовтня 2019 р. / За
ред. В.Й. Шатила. –
Житомир: Полісся, 2019.
–С. 215-218
Всеукраїнський
науковий журнал. № 6.
2019 р. С. 81-86

2019

Магістр медсестринства
№2 (22). 2019. С. 35-42

2019

ZHYTOMYR IBAN
FRANKO STATE
UNIVERSITY. JOURNAL.
PEDAGOGICAL – № 1
(100) (2020) - P.80-88
http://pedagogy.visnyk.zu.e
du.ua/issue/view/12347
Мат. наук.-практ.
конф. з міжн. участю
«Вища освіта в
медсестринстві: проблеми
і перспективи». Житомир,
24-25 жовтня 2019 р. / За
ред. В.Й. Шатила. –
Житомир: Полісся, 2019.
– С.40-43.
Магістр медсестринства.
Житомир, 2019. №1 (21).
С.69-79

2020

Актуальні проблеми
лабораторної діагностики:
матеріали ІІ регіональної
науково-практичної
конференції (м. Житомир,
17 квітня 2018 р.).
Житомир: Видавництво

2019

2019

2019

2019

9.

Заблоцька О.С.

10.

V.A Zabolotnov
Shatylo V,
Rybalka A

11.

Косенко В.М.

12.

Косенко В.М., Скиба
І.М., Вакулович З.О.,
Першко Т.В.

13.

Косенко В.М., Скиба
І.М., Вакулович З.О.,
Першко Т.В., Петрук
М.М.

ЖНАЕУ. 2019. С. 6–9.
Підготовка
Магістр медсестринства`
бакалаврівтехнології
№ 1 ( 23) 2020р. С.7-16
медичної діагностики
та лікування на
кафедрі «Лабораторна
діагностика»
Житомирський
медичний інститут
From failure of luteal
Abstract for Gynecological
phase to hypothalamic- Endocrinology - 19th World
pituitary-ovarian
Congress 4-7 MARCH
dysfunction
2020 FLORENCE, ITALY
ID 28903
Технологічна карта
The
до створення кейс12thInternationalyouthconf
завдань до теми
erence
"Індексна оцінка
“Perspectivesofscienceande
гігієнічного стану
ducation” (September 27,
2019) SLOVO\WORD,
порожнини рота" при
вивченні навчальної NewYork, USA. 2019. 487494
дисципліни
"Профілактика
стоматологічних
захворювань"
Становлення
The
стоматологічної
16thInternationalconference
служби на
“Scienceandsociety”
Житомирщині
(December 27, 2019)
AccentGraphicsCommunica
tions&Publishing,
Hamilton, Canada. 2019.
246 p. ISBN 978-1-77192360-6 The recommended
citation for this publication
is: Busch P. (Ed.) (2019).
Humanitarian approaches to
the Periodic Law // Science
and society. Proceedings of
the 16thInternational
conference. Accent
Graphics Communications
& Publishing. Hamilton,
Canada. 2019. Pp. 32-35
1.
Характеристика
11th International Scientific
способу життя та
Conference “Science
рівня фізичного
progress in European
розвитку майбутніх
countries: new concepts and
медичних працівників modern solutions”: Papers
медичних установ
of the 11th International
Scientific Conference.
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2020

2020

2019

2019

2019

December 20, 2019,
Stuttgart, Germany. 120124
ADVANCES OF
SCIENCE Proceedings of
articles the international
scientific conference Czech
Republic, Karlovy Vary –
Ukraine, Kyiv, 11 October
2019,114-119

14.

Косенко В.М., Шелест
А.О., Нурдінов Е.Х.

Перспективність
застосування
мобільних додатків у
процесі навчання
дітей правилам
догляду за
порожниною рота

15.

Косенко В.М.,
Скиба І.М., Вакулович
З.О., Першко Т.В.

Оцінка інтенсивності
та поширеності
захворювань
пародонту у дітей
шкільного віку

The
14thInternationalyouthconf
erence
―Perspectivesofscienceand
education‖ (January 17,
2020) SLOVO\WORD,
NewYork, USA. 2020. 339
p. ISBN 978-1-77192-403-0
The recommended citation
for this publication is:
Busch P. (Ed.) (2020).
Humanitarian approaches to
the Periodic Law //
Perspectives of science and
education. Proceedings of
the 14th International youth
conference.
SLOVO\WORD, New
York, USA. 2020. Pp..3843

2020

16.

Круковська І.М.

Магістр медсестринства.
2019. Вип. 2(22). С. 69-75.

2019

17.

Круковська І.М.
Кривой В.М.

Роль природничих та
соціальногуманітарних
дисциплін у
професійній
підготовці медичних
фахівців
Профілактика
захворювань
шлунково-кишкового
тракту.

2019

18.

Кучерук В.А.

Вища освіта в
медсестринстві: проблеми
і перспективи: 2019 рік:
матеріали наук.-практ.
конф. з міжнародною
участю, 24-25 жовтня
2019 р. Житомир
Магістр
медсестринства.
Житомир, 2020. №1 (23).
С.17-23

Мотивація навчальної
діяльності та
механізми її
ормування у
студентів
Житомирського
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2019

2020

19.
20.

Лаговська Г.І.
Скиба І.М., Кравчук
Н.С.
Ляшенко Р.Д.

21.

Ляшенко Р.Д.

22.

Ляшенко Р.Д.,
Цегельнікова А.В.

23.

Ляшенко Р.Д.

24.

Малашевська В.Я.

25.

Малашевська В.Я.

26.

Міщук І.М., Повшедна
О.В.

медичного інституту
Житомирської
обласної ради на
заняттях при вивченні
дисципліни «Клінічна
фармакологія з
токсикологією»
Рак молочної залози
Казуальне судове
тлумачення: поняття
та принципи.

Солідаризм: сутність
та перспективи
реалізації.
Проблеми
забезпечення прав i
свобод людини і
громадянина в
Україні. Рівень
ефективності та
необхідність впливу
юридичної науки на
нормотворчу
діяльність та
юридичну практику
Дефініції у
нормативно-правових
актах. Сучасні
тенденції розбудови
правової держави в
Україні та світі
Застосування
інтерактивних
методів навчання з
метою підвищення
якості освітнього
процесу у викладанні
педіатрії
Компетентісний
підхід у підготовці
студентів вищих
навчальних закладаів
Рівень обізнаності
студентів з питань
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Магістр
медсестринства № 1 ( 23)
2020 р. С. 24-33
Правова держава. Випуск
30. К.: Ін-т держави і
права ім. В.М. Корецького
НАН України, 2019. С.
492-498.

2020

Підприємництво,
господарство і право.
2019. № 4. С.187-190.
Міжнародна науковопрактична конференція,
м.Харків, 1-2 лютого 2019
р. Східноукраїнська
наукова юридична
організація, 2019. С. 2629.

2019

зб. наук. ст. за
матеріалами VII Міжнар.
наук.-практ. конф.
(Житомир, 18 квітня 2019
р.) /Жит. нац.
агроекологічний ун-т .
Житомир: Видавець: О.О.
Євенок, 2019. С.47-50.
Магістр медсестринства.
Житомир, 2020. №1 (23).
С. 34-39

2019

Магістр медсестринства.
Житомир, 2020. №1 (23).
С.40-45

2020

Магістр медсестринства.
Житомир, 2020. №1 (23).

2020

2019

2019

2020

27.

Міщук І.М.,
Вовк А.Я.

28.
Опанасюк Н.В.
29.

Павлова Т.М.

30.

Самборська Н.М.
IvanovaA., N.
Samborska

31.

Синяк Ю.П.

32.

Терещук Т.О
Мазуркевич І.А

33.

Фещенко О.А.

34.

Чернецька В.І.,
Яксовець Ольга

35.

Шевчук Л.М., Билина
Л.В., Бітнер Д.В.

36.

Шоханов О.С.,
Шоханова К.А.,

полімастії та політелії
Сучасний погляд на
роль основних
етіологічних факторів
раку нижньої губи
Особливості роботи
медичної сестри в
інклюзивному
середовищі
Скрайбінг як
інструмент
візуалізації мислення
Participation in
Resolving Family
Conflicts as
aProfessional Sphere of
a Family Nurse.
Аналіз статистичних
даних поширенності
захворювань та
захворюванності на
гіпертонічну хворобу
в Житомирській
області за 2017-2018
роки
Досвід впровадження
системи управління
якістю в закладі
Англійська мова як
інструмент
професійного
вдосконалення
студента-медика
Інсульт, як
першопричина смерті
та інвалідизації
населення
СТАН ПОСЕЛЕНЬ
ДВОСТУЛКОВИХ
МОЛЮСКІВ
(MOLLUSCA:
BIVALVIA) У
ВОДОЙМАХ ТА
ВОДОТОКАХ СЛУЧІ
В УМОВАХ
ЗАГОСТРЕННЯ
ЕКОЛОГІЧНОЇ
СИТУАЦІЇ
Контрольне
випробування як засіб
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С. 46-51
Магістр медсестринства.
Житомир, 2020. №1 (23).
С.52-57
Магістр медсестринства.
Житомир, 2020. №1 (23).
С.87-92

2020

2020

Магістр медсестринства.
Житомир, 2020. №1 (23).
С.58-64
Current Trends in Young
Scientists’ Research” VII
All Ukrainian Scientific and
Practical Conference, c.
194-196

2020

Магістр медсестринства.
Житомир, 2020. №1 (23).
С.65-72

2020

Журнал «Лабораторна
справа»

2020

Магістр медсестринства.
Житомир, 2020. №1 (23).
С.73-79

2020

Магістр медсестринства.
Житомир, 2020. №1 (23).
С.80-86

2020

Біологічні дослідження –
2020: Збірник наукових
праць. Житомир, 2020. С.
130-131.

2020

Магістр медсестринства 1
(23) 2020 с. 105-110.

2020

2020

Петрук Ю.М.

37.

Сердега Н.О.

38.

Сердега Н.О.,
Д’яченко І.М.

39.

Лобас Р.,
Сердега Н.О.

40.

Пелепішина Д.,
Сердега Н.О.

41.

Лобас Р.,
Сердега Н.О.

42.

Лобас Р.,
Сердега Н.О.

пропаганди
фізкультурноспортивної діяльності
студенток.
Розвиток
комунікативної
компетенції
майбутніх медичних
працівників через
призму студентських
іншомовних науковопрактичних
конференцій.
Моніторинг якості
роботи викладачів
студентами:
проблеми, методи,
перспективи.

Магістр медсестринства,
2019 р. с.100-107

Матеріали міжнародної
конференції «Вища освіта
в медсестринстві:
проблеми та
перспективи», 24 – 25
жовтня 2019, м. Житомир:
КВНЗ «Житомирський
медичний інститут» ЖОР,
с. 46-51
Visual Learning Style
Всеукраїнської наукової
інтернет-конференції
«Теорія і практика
навчання іноземних мов»,
6 квітня 2020, ЖДУ імені
І.Я.Франка, с. 175 - 177
Coca-Cola Influence on
Збірник матеріалів VII
Human Health
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
студентів, магістрантів,
аспірантів «Актуальні
напрямки досліджень
молодих учених в
іншомовному просторі»,
16 квітня 2020 р., с.210214
Неаlthy Sleeping
Збірник матеріалів VII
Всеукраїнської науковопрактичної конференції
студентів, магістрантів,
аспірантів «Актуальні
напрямки досліджень
молодих учених в
іншомовному просторі»,
16 квітня 2020 р., с.205207
Do you sleep enough?
Збірник матеріалів V
Міжвузівської
студентської науковопрактичної конференції
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2020

2020

2019

43.

Сердега Н.О.

How Coca-cola affects
your body when you
drink it?

44.

Косова І.А.

45.

Рябокляч О.Ю.

46.

Самборська Н.М.

Формування
іншомовної
компетентності
майбутніх фахівців у
немовних закладах
вищої освіти».
Ключові проблеми
сучасного викладання
іноземних мов у
немовних ВНЗ
Формування
соціолінгвістичної
компетентності на
уроках англійської
мови в учнів
старшого віку.
The role of medical
staff in resolving
family conflicts.

47.

Самборська Н.М.

Human cloning as an
ethical problem.
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«Професійні мовні
компетенції сучасного
фахівця», 28 листопада
2019 р., с.51-53
Збірник матеріалів V
Міжвузівської
студентської науковопрактичної конференції
«Професійні мовні
компетенції сучасного
фахівця», 28 листопада
2019 р., с.77-78
Матеріали Всеукраїнської
науково-практичної
конференції 22.04.20р.-Х.:
Вид-во НФаУ, 2020. – 75
с.(Серія «Наука»).

2019

2020

Портал освітнього
проекту «На урок» на
сертифікат № ДБ1912136190 від 19.12.2019

2019

Професійні мовні
компетенції сучасного
фахівця: збірник
матеріалів V
Міжвузівської
студентської науковопрактичної конференції:
Житомир,
28 листопада 2019 р./
Житомир: вид-во КВНЗ
«Житомирський
медичний інститут», с.1719
Професійні мовні
компетенції сучасного
фахівця: збірник
матеріалів V
Міжвузівської
студентської науковопрактичної конференції:
Житомир,
28 листопада 2019 р./
Житомир: вид-во КВНЗ
«Житормирський

2019

2019

48.

Самборська Н.М.

49.

Герасимчук Ю.П.

50.

Казакова О,
Костинська Н.А.

51.

Казакова О,
Костинська Н.А.

52.

Головня В.,
Костинська Н.А.

53.

Рибак Л. М.,
Андрусенко А.В.

медичний інститут»,
с.100-102
Participation in
Current Trends in Young
Resolving Family
Scientists’ Research” VII
Conflicts as a
All Ukrainian Scientific and
Professional Sphere of
Practical Conference, c.
a Family Nurse.
194-196
Метод рольової гри як
бірник Х науковоневід’ємна складова
практичної конференції з
формування
міжнародною участю
іншомовної
"Вища освіта в
професійної
медсестринстві: проблеми
комунікативної
і перспективи", 24 жовтня
компетентності
2019 року
студентів-медиків
Panic Disorders
матеріали V міжвузівської
конференції «Професійні
мовні компетенції
сучасного фахівця», 28
листопада 2019 р.в місті
Житомир: Житомирський
медичний інститут, с.2831
Panic Disorders
Матеріали VІI
Міжнародної науковопрактичної конференції
студентів, магістрів,
аспірантів «Актуальні
напрями досліджень
молодих учених в
іншомовному
просторі»,16 квітня 2020
р. в місті Житомир:
Державний університет
«Житомирська
політехніка», с.200-202
Smoking and its Effects
Матеріали VІI
on the Human Body
Міжнародної науковопрактичної конференції
студентів, магістрів,
аспірантів «Актуальні
напрями досліджень
молодих учених в
іншомовному
просторі»,16 квітня 2020
р. в місті Житомир:
Державний університет
«Житомирська
політехніка», с.190-193
Smoking.
Електронний збірник
наукових статей
регіональної
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2019

2019

2020

2020
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54.

Хробуст О.В.,
Левківська С.М.,
Невмержицька А.Л.

«Гармонія коливань у
математиці, фізиці,
медицині»

55.

Хробуст О.В.

56.

Хробуст О.В.

57.

Хробуст О.В.

Похідна та її
застосування.
Завдання із ЗНО.
Завдання основної
сесії ЗНО з
математики 2019 року
у зручному форматі.
Гармонія коливань у
математиці та фізиці.

58.

Копетчук О.В.

59.

60.

міжвузівської науковопрактичної конференції
Житомирського
медичного інституту.2019 - вип 5.
Вища освіта в
медсестринстві: проблеми
і перспективи: матеріали
Х науково-практичної
конференції з
міжнародною участю.
КВНЗ «Житомирський
медичний інститут» ЖОР.
Житомир, 24-25 жовтня
2019 р., с.92-96
Публікація на сайті
освітнього проекту «На
урок»
Публікація на сайті
освітнього проекту «На
урок».
Збірник матеріалів
науково-практичної
конференції з
міжнародною участю
«Вища освіта та практика
в медсестринстві»
с. 92-96
Таврійський науковий
вісник № 109. Частина 1:
Видавничий дім
«Гельветика», с.202-211.

Імплементація
природоохоронних
деректив ЄС в Україні
як спосіб
трансформації сфери
охорони довкілля.
Д’яченко І.М., Голінка
«Моніторинг якості
Матеріали науковоЛ.С., Сердега Н.О.,
роботи викладача
практичної конференції з
Федорець Г.В.,
студентами:
міжнародною участю
Круковська І.М
проблеми, методи,
"Вища освіта в
медсестринстві: проблеми
перспективи»
і перспективи". –
Житомир, 24-25 жовтня
2019 р.
Андрушко І.В., Тітова
Застосування
Матеріали науковоО.Т.
інноваційних
практичної конференції з
технологій навчання
міжнародною участю
при вивченні
«Вища освіта в
інфектології, основ
медсестринстві: проблеми
екології та
і перспективи». –
профілактичної
Житомир :Вид-во
медицини
Житомирського
державного університету
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2020
2020

2019

2019

2019

2019

61.

Лучак Л.Д.

Проблемна лекція як
спосіб заохочення
студентів до
пізнавальної
діяльності

62.

Іщук С.М.

63.

Іщук С.М.

Можливості сучасних
програм для
створення
відеоматеріалів, що
використовуються в
навчальному процесі
на прикладі програми
movavi video suite
Можливості
використання
месенджерів
в організаціїї
навчально-виховного
процесу

64.

Куценко А.Ф.,Шаня
Н.С.

«Вузький таз:
анатамо-фізіологічні
особливості та
клінічне значення»

65.

Куценко А.Ф.,Шаня
Н.С.,Свиридюк В.В.

«Пієлонефрит та
вагітність»

66.

Кіндій В.Д., Король
М.Д., Кіндій Д.Д.,
Король Д.М.,
Вакулович З.О.

67.

Жовнерчук В.Р.

імені Івана Франка, 2019.
С. 9-13.
Матеріали науковопрактичної конференції з
міжнародною участю
«Вища освіта в
медсестринстві: проблеми
і перспективи». –
Житомир :Вид-во
Житомирського
державного університету
імені Івана Франка, 2019.
С. 86-89.
Матеріали
Міжрегіональної науковопрактичної конференції,
21-22 листопада 2019р. /
за заг. ред. О.М.
Назарчук. – НовоградВолинський, НВПЕТ,
2019 р. – 198 с.
Матеріали Х науковопрактичної конференції з
міжнародною участю
«Вища освіта в
медсестринстві, проблеми
та перспективи 24-25
жовтня 2019 р.
Х наукова конференція з
міжнародною участю
«Вища освіта в
медсестринстві»2425.10.2019 р.
Х наукова конференція з
міжнародною участю
«Вища освіта в
медсестринстві» 2425.10.2019 р.

«Вплив послідовних
переплавок
УМСА (м. Полтава)
REMANIUM GM 700
на структуру і
механічні властивості
сплаву»
Роль медичної сестри
Вища освіта в
у профілактиці ВЛІ
медсестринстві: проблеми
при наданні медичної і перспективи: матеріали
допомоги хворим
науково-практичної
хірургічного профілю.
конференції з
міжнародною участю,
присвяченої 145-річчю
заснування навчального
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2019

2019

2019
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68.

Ожго Н.С.

Аналіз
компонентного змісту
поняття готовності
майбутніх фахівців до
професійної
діяльності.

69.

Кокоріна С.А.

70.

Міщук І.М.

Клінічний перебіг
синдрому «сухого
ока» у студентів
Житомирського
медичного інституту.
Прогнозування
виникнення раку
нижньої губи.

71.

Ковальчук Т.Ю.

72.

Мельник Л.А.

73.

Васильєва О.О.,
Свиридюк В.З.,
Остапчук А.О.

74.

Васильєва О.О.

Розвиток творчого
потенціалу майбутніх
медичних сестер в
процесі фахової
підготовки.(Збірник
матеріалів
конференції )
Впровадження
емоційного інтелекту
у сферу медичного
обслуговування

Вища медсестринська
освіта в умовах
інформаційного
суспільства
Позаудиторна
самостійна робота
студентів як складова
підготовки майбутніх
медичних сестер до
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закладу Житомир, 24-25
жовтня 2019 р. / за ред.
В.Й. Шатила. – Житомир:
ФОП Худяков 2019. – 336
с. (с. 127-132).
Вища освіта в
медсестринстві: проблеми
і перспективи: матеріали
науково-практичної
конференції з
міжнародною участю,
присвяченої 145-річчю
заснування навчального
закладу Житомир, 24-25
жовтня 2019 р. / за ред.
В.Й. Шатила. – Житомир:
ФОП Худяков 2019. – 336
с. (с. 127-132).
«Магістр
медсестринства», КВНЗ
«Житомирський
медичний інститут», №2
(22) 2019, с. 125-135.
«Магістр
медсестринства»,
Житомирський медичний
інститут, №1 (23) 2020
X практична конференція
з міжнародною
участю:»Вища освіта в
медсестринстві, проблеми
та перспективи»

2019

2019

2020

2019

Матеріали Х науковопрактичної конференції з
міжнародною участю
«Вища освіта: проблеми
та перспективи», 24-25
жовтеня 2019 р./ м.
Житомир Житомирський
медичний інститут ЖОР,
стор.268-271
Магістр медсестринства.2019.-№2.

2019

X наук. прак. конф. з
міжнародною участю
«Вища освіта в
медсестринстві проблеми
і перспективи». Житомир:

2019

2019

75.

Ченцова В.А.

76.

Ченцова В.А.

77.

Шищук Л.М.

78.

Шищук Л.М.

79.

Ігнат’єв В.В.

розв’язання
проблемних ситуацій
у професійній
діяльності
Мотивація здобувачів
вищої освіти
житомирського
медичного інституту
до занять фізичною
культурою під час
карантину.

Полісся, 2019 р.

Збірник тез наукових
робіт учасників. Науковопрактичної конференції:
«Педагогіка та
психологія; виклик і
сьогодення». Київ ГО «
Київська наукова
організація педагогіки і
психології» ст.74-77.
Скандинавська ходьба
Збірник тез наукових
як засіб зміцнення
робіт учасників
здоров’я студентів, їх
міжнародної науковофізичного та
практичної конференції»
психічного
актуальні питання
вдосконалення.
застосування на практиці
досягнень сучасної
педагогіки і психології» .
м. Харків
Східноукраїнська
організація « Центр
педагогічних досліджень»
ст. 106-110.
Актуальні проблеми
Збірник наукових праць
фізичної культури і
Всеукраїнської науково спорту в сучасному
практичної конференції з
суспільстві. Вплив
міжнародною участю С.
комплексних занять з
59.
оздоровчої аеробіки
на формування
позитивної мотивації
вищих освітніх
закладах
Формування
Вид-во НПУ імені МП
діяльнісного
Драгоманова
компонента моделі
підготовки майбутніх
учителів фізичної
культури до
організації
самостійної
фізкультурнооздоровчої діяльності
школярів
Вплив комплексних
Збірник наукових праць І
занять з оздоровчої
Всеукраїньскої науковоаеробіки на
практичної конференції з
формування
міжнародною участю
позитивної мотивації
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2020

2020

2019

2019

2020

80.

Ігнат’єв В.В.

81.

Голінка Л.С.

82.

Косенко В.М.,
Скиба І.М.

83.

Косенко В.М.,
Скиба І.М.

84.

Петрук М.М., Петрук
Ю.М., Бортник І.М.

85.

Петрук М.М., Петрук
Ю.М.

у вищих освітніх
закладах.
Оптимізація
тренувального
процесу на заняттях з
баскетболу
Методи, моніторингу
студентами якості
роботи викладачів:
проблеми,
методи, перспективи
Аналіз показників
успішності студентів
відділення
"Стоматологія" при
вивченні навчальних
дисциплін циклів
загальної та
професійної
підготовки
Доцільність
застосування
інтерактивної
технології "ділова
клінічна гра" на
практичному занятті з
навчальної
дисципліни
"Профілактика
стоматологічних
захворювань"
Рефлексія в
навчальній діяльності
студентів вищого
медичного
навчального закладу.

Особливості адаптації
студентів першого
курсу до навчання у
вищому медичному
навчальному закладі.
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Матеріали науково
практичної конференції
«Вища осьвіта в
медсестринстві:проблеми
і перспективи» 2019 р.

2019

Магістр медсестринства
№ 1 ( 23) 2020 р.

2020

Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
"Вища освіта в
медсестринстві: проблеми
і перспективи". Житомир, 2019

2019

Матеріали Всеукраїнської
науково – методичної
Інтернет- конференції,
присвяченої Дню
заснування Черкаської
медичної академії
Черкаси, 2019.

2019

V Международная
научно-практическая
конференция
«SCIENTIFIC
ACHIEVEMENTS OF
MODERN SOCIETY», 810 января 2020года
Ливерпуль,
Великобритания. ст.820825
IV Международная
научно- практическая
конференция «TOPICAL
ISSUES OF THE
DEVELOPMENT OF
MODERN SCIENCE», 1113 декабря 2019 года
София, Болгария. Ст.385-

2020

2019

389.
1.5. Участь та доповіді на з’їздах, конгресах, симпозіумах, науково-практичних
конференціях та інших наукових форумах міжнародного, державного та регіонального
рівні
№
п/п

Автор

Тема доповіді

1.

Березюк Ю. В

Сучасний підручник
у НУШ

2.

Березюк Ю. В

3.

Березюк Ю.В.

4.
Березюк Ю.В
5.

Березюк Ю.В

Місце доповіді

ІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми мовнолітературної освіти в середній
та вищій школах», факультет
іноземної філології НПУ імені
М. П. Драгоманова.
Підручник
ХХVI Всеукраїнські
зарубіжного видання педагогічні читання «Василь
як провідний засіб
Сухомлинський у діалозі з
навчання
сучасністю» Рівенський
обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти
Сучасні аспекти
ХХІ Міжнародна науковопідготовки
практична конференція
майбутнього фахівця
«Тенденції розвитку
до роботи з
педагогічної освіти в Україні»
літературою
(16 год.), м. Житомир, 21-22
зарубіжних видань
листопада 2019 року, м.
Житомир, «Академія
міжнародного співробітництва
з креативної педагогіки
Полісся».
«Дидактичні
Всеукраїнські педагогічні
особливості
читання «Педагогічна освіта в
іншомовної освіти в
Україні: традиції та сучасні
Україні»
виклики»
«Педагогічна освіта
в Україні: традиції та
сучасні виклики» з
нагоди 80-річчя
відкриття першого
на Прикарпатті
закладу вищої освіти
педагогічного
профілю та
пошанування пам’яті
доктора
педагогічних наук,
професора Богдана
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Участь у Всеукраїнських
педагогічних читаннях» (м.
Івано-Франківськ)
участь online conference
National

Дата
проведення
4-5 квітня
2019 р.

27 вересня
2019 р.

21-22
листопада
2019

2728.02.2020

27-28
лютого
2020

Ступарика

6.

7.

Березюк Ю.В

CurrentTrendsinYoun
gScientists’ Research

Березюк Ю.В

Online Summer
Conference

Березюк Ю.В

Дидактичні основи
побудови підручника

8.

9.
Березюк Ю.В.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Василенко Л.П.

Вовк В.Т.

Вовк В.Т.

Вовк В.Т.

Вовк В.Т.

Грищук С.М.

Аналіз дидактичних
засобів навчання в
педагогічному
доробку
А.Макаренка
Щодо питання
розірвання або
невиконання
договорів про
надання
туристичних послуг
за фактом
встановлення форсмажорних обставин.
Сучасні тенденції
розбудови правової
держави в Україні та
світі
Вплив харчових
добавок на організм
людини
Вища освіта у
медсестринстві:
проблеми та
перспективи
Актуальні питання
педіатрії та
вакцинації в умовах
спалаху
вакцинокерованих
захворювань
Сучасна практика та
нові горизонти
сімейної медицини
Впровадження

99

Участь у Всеукраїнській
науково-практичній
конференції (Житомирська
Політехніка, м. Житомир)
Geographic Learning online
Summer Conference (м. Київ)
Участьу Всеукраїнській
науково-практичній
конференції з міжнародною
участю «Актуальні проблеми
педагогічної освіти: новації,
досвід та перспективи» (м.
Запоріжжя, Україна)
Всеукраїнський науковопрактичний семінар з
міжнародною участю
«Макаренківські читання» (м.
Суми, Україна)

VІІІ Міжнар. наук.-практ.
конф. Житомир: ЖНАЕУ,
2020.

Проведена науково –
практична студентська
конференція, 20.02.2020 р.

16 квітня
2020
11 червня
2020 року

10 квітня
2020

13 березня
2020 року

2020

2020

Жовтень 25-26, Житомир 2019
р. (міжнародна - Україна);

2019

16 листопада 2019 р.
м.Житомир

2019

Участь у всеукраїнському
науково-практичному семінарі
(дистанційно)
30 травня 2020 р.
Матеріали ІІ Регіональної

2020
21 травня

16.

Грищук С.М.

17.

Грищук С.М.

18.

Гуменна Л.В.

19.

Гуменна Л.В.

20.

Гуменна Л.В.

21.

Дмитрук О.В.

22.

Дубас Н. В.,
Шевчук Л. М.

23.

Заблоцька О.С.,
Ніколаєва І.М.

інформаційних
студентської науковотехнологій як один з
практичної конференції
інструментів
«Теоретичні та прикладні
оптимізації витрат
аспекти фундаментальних
робочого часу
медико-біологічних наук» (м.
старшої медичної
Львів, 21 травня 2020 р.). –
сестри в частині
Львів: Видавництво
обліку лікарських
Львівської політехніки, 2020.
засобів
– С. 35-39.
Частота призначення
Матеріали ХІ науковопотенційно
практичної конференції
небезпечних
“Фармакоекономіка в Україні:
комбінацій
стан та перспективи
лікарських засобів
розвитку”. – Харків, 2019. – С.
при фармакотерапії в
26-28.
умовах стаціонару
Підходи до
Матеріали науково-практичної
моніторингу
конференції з міжнародною
використання
участю «Сучасна фармація:
лікарських засобів у історія, реалії та перспективи
закладах охорони
розвитку». – НФаУ, Харків,
здоров’я на
19-20 вересня 2019р. – Том 2,
регіональному рівні
с. 192-194.
Вища освіта в
X науково-практична
медсестринстві:
конференція з міжнародною
проблеми та
участю
перспективи
XV Поліські медичні
Міжобласна науковозустрічі. Актуальні
практична конференція
питання діагностики,
лікування та
профілактики
найбільш поширених
захворювань
Медсестри проти
XI Міжнародний конгрес
COVID -19
медичних сестер
Медична сестра як
Мат. наук.-практ. конф. з
складовачастинамед
міжн. участю «Вищаосвіта в
ичного продукту
медсестринстві: проблеми і
перспективи». Житомир, 24-25
жовтня 2019 р. / За ред. В.Й.
Шатила. – Житомир: Полісся,
2019. – С.40-43.
Сучасні тенденції
Актуальні проблеми
щодо лабораторної
лабораторної діагностики:
діагностики
матеріали ІІІ регіональної
туберкульозу в
науково-практичної
україні
конференції (Житомир, 16
квітня 2020 р.)
Участь у роботі
Вища освіта в медсестринстві:
проблеми і перспективи,
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2020 р.

Харків,
2019

19-20
вересня
2019р

24-25
жовтня
2019 року
5
листопада
2019 року

12 травня
2020 року
2019

2020

2019

24.

Заблоцька О.С.,
Ніколаєва І.М.,
Мариніч В.М.

25.

Заблоцька О.С.,
Ніколаєва І.М.,
Агеєва А.А.

26.

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

27.

Заблоцька О.С.,
Ніколаєва І.М.,
П’ятніцький А.І.

28.

Заблоцька О. С.,
Ніколаєва І. М..

29.

Заблоцька О. С.

30.

присвяч. 145-річчю заснування
навчального закладу: матеріали
Х науково-практичної
конференції з міжнародною
участю (м. Житомир, 24-25
жовтня 2019 р.).
Хімія
Хімічні аспекти екології:зб.
сульфаніламідних
матеріалів ІІІ регіональної
препаратів та їх дія
наук.-пізнав. конф. викл. та
на живі організми.
студ. кафедри хімії екол. фак.ту ЖНАЕУ та КВНЗ
«Житомирський медичний
інститут», (Житомир, 26
жовтня 2019 р.).
ГМО: за і проти.
Хімічні аспекти екології:зб.
матеріалів ІІІ регіональної
наук.-пізнав. конф. викл. та
студ. кафедри хімії екол. фак.ту ЖНАЕУ та КВНЗ
«Житомирський медичний
інститут», (Житомир, 26
жовтня 2019 р.).
Деякі неорганічні
Хімічні аспекти екології:зб.
металовмісні
матеріалів ІІІ регіональної
фунгіциди, їх вплив
наук.-пізнав. конф. викл. та
на організм людини. студ. кафедри хімії екол. фак.ту ЖНАЕУ та КВНЗ
«Житомирський медичний
інститут», (Житомир, 26
жовтня 2019 р.).
Хімічні показники
Хімічні аспекти екології:зб.
рибогосподарських
матеріалів ІІІ регіональної
нормативів якості
наук.-пізнав. конф. викл. та
води.
студ. кафедри хімії екол. фак.ту ЖНАЕУ та КВНЗ
«Житомирський медичний
інститут», (Житомир, 26
жовтня 2019 р.).
Вимоги сучасних
Актуальні проблеми
стандартів до
лабораторної діагностики:
результатів навчання
матеріали ІІІ регіональної
хімії бакалаврів
науково-практичної
технології медичної
конференції (Житомир, 16
діагностики та
квітня 2020 р.).
лікування.
Напрями діяльності
Актуальні проблеми
діагностичних
лабораторної діагностики:
лабораторій різних
матеріали ІІІ регіональної
типів
науково-практичної
конференції (Житомир, 16
квітня 2020 р.).
Етіологія, патогенез,
Актуальні проблеми
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2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

Заблоцька О. С.,
Ніколаєва І. М.,
Поліщук В. В.

методи діагностики
та профілактика
папіломавірусної
інфекції у жінок.

31.

Заблоцька О. С.,
Мариніч В. В.

32.

Заблоцька О. С.,
Тартачник І. А.

33.

Заблоцька О.С.

Етіологія,
епідеміологія,
патогенез та методи
лабораторної
діагностики
хламідіозу.
Методи і методики
визначення
показників хімічного
складу питної води в
санітарно-гігієнічних
лабораторіях
України.
Участь у роботі

34.

Заблоцька О.С.

Участь у роботі

35.

Zablotska O.,
Nikolaeva I.,
Tartachnyk I.,
Ageeva A.

36.

Zablotska O. S.,
Nikolaeva I. M.,
Tartachnyk I. A.

37.

Заблоцька О.С.
Ніколаєва І.М.

Regulations of the
chemical composition
of drinking water in
the world and
Ukraine: comparative
analysis // Scientific
achievements of
modern society.
Laboratory
diagnostics of sanitary
toxicological
indicators of drinking
water safety in
Ukraine: methods and
instructions//
Innovative
development of
science and education.
Участь у роботі
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лабораторної діагностики:
матеріали ІІІ регіональної
науково-практичної
конференції (Житомир, 16
квітня 2020 р.).
Актуальні проблеми
лабораторної діагностики:
матеріали ІІІ регіональної
науково-практичної
конференції (Житомир, 16
квітня 2020 р.).
Актуальні проблеми
лабораторної діагностики:
матеріали ІІІ регіональної
науково-практичної
конференції (Житомир, 16
квітня 2020 р.).

2020

2020

ІІІ регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної діагностики»
(м. Житомир, 15 квітня 2020
р.)
ІІІ регіональна науковопізнавальна конференція
«Хімічні аспекти екології» (м.
Житомир, 24 жовтня 2019 р.)
Abstracts of the 7th International
scientific and practical
conference. Cognum Publishing
House. Liverpool, United
Kingdom.

2020

Abstracts of the 2nd
International scientific and
practical conference. ISGT
Publishing House. Athens,
Greece.

2020

II Міжнародна науковопрактична конференція
«INNOVATIVEDEVELOPME
NTOFSCIENCEANDEDUCAT
ION» (Греція, Афіни, 26-28
квітня 2020 р.)

2020

2019

2020

38.

Заблоцька О.С.
Ніколаєва І.М.,

39.

Заболотнов В.О.

40.

Заболотнов В.О.

41.

Заболотнов В.О.

42.

Заболотнов В.О.

43.

Заболотнов В.О.

44.

Іщук С.М.

Участь у роботі

VІI Міжнародна науковопрактична конференція
«SCIENTIFICACHIEVEMENT
SOFMODERNSOCIETY»
(Ліверпуль, Великобританія,
4-6 березня 2020 р.)
The role of the student . Участь в роботі Participation
scientific society of
in XII INTERNATIONAL
Zhytomyr Medical
SYMPOSIUM "Nursing the
foundation of care Innovative
Institute in the training
of nurses
solutions in nursing" Rzeswzow.
Poland. 25-26.09.2019
Оптимізація
Участь в роботі Пленуму
комплексного
Асоціації акушерівлікування та захисту
гінекологів України та
від вагінального
науково–практичної
кандидозу
конференції з міжнародною
участю «Акушерство та
гінекологія: актуальні та
дискусійні питання» 3-4
жовтня 2019 р., м.Київ
Кесарево сечение:
Участь в роботі Пленуму
Проблема врача или
Асоціації акушерівжелание женщины
гінекологів України та
науково–практичної
конференції з міжнародною
участю «Акушерство та
гінекологія: актуальні та
дискусійні питання» 3-4
жовтня 2019 р., м.Київ
Новий підхід до
Участь в роботі Х Науковопідготовки акушерок
практична конференція з
з вищою освітою
міжнародною участю «ВИЩА
ОСВІТА В
МЕДСЕСТРИНСТВІ:
ПРОБЛЕМИ І
ПЕРСПЕКТИВИ», присвячена
145-річчю заснування
навчального закладу 24-25
жовтня 2019 року м. Житомир
Від панкреатиту до
Участь у роботі та в якості
панкреонекроз під
доповідача у IV
час вагітності
Міжнародному конгресі
«Невідкладні стани та
анестезіологічне забезпечення
в акушерстві, гінекології та
перинатології» 6-8 листопада
2019, Київ, Україна
Можливості
Міжрегіональна науковосучасного
практична конференція
програмного
«Інформаційно-інтерактивні
забезпечення для
технології як засіб
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2020

2019

2019

2019

2019

2019

21-22
листопада
2019

45.

Ільченко А.Б.

46.

Ільченко А.Б.

47.

Косенко В.М.

48.

Косова І.А.

49.

Косова І.А.

50.

Косова І.А.

51.

Косова І.А

52.

Кочина А.В.

створення
відеоматеріалів, що
використовуються в
навчальному процесі
AutumnmeetinginOde
ssa 2019
Навчання за онлайнпрограмою
«Клінічне кодування
хвороб та
інтервенцій в
українській системі
ДСГ»
"Людина та лікиУкраїна" (21-22
травня 2020).
Пройшла тестовий
контроль знань.
Сертифікат № 2002
44 35 -2020
Доповідь
«Формування
іншомовної
компетентності
майбутніх фахівців у
немовних закладах
вищої освіти
Соціокультурні
компоненти
іншомовної
підготовки фахівців
До проблеми
педагогічного
спілкування в
спадщині
А.Макаренка
Соціокультурні
аспекти навчання
іноземної мови

Участь у роботі
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вдосконалення освітнього
процесу»
5 Міжнародна конференція з
анестезіології та інтенсивної
терапії
09.04.2020, 40 академічних
годин, ePlatform Академії
НСЗУ

19-21.
11.2019

ХIII Національний медичний
конгрес з міжнародною
участю

2020

Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Ключові проблеми сучасного
викладання іноземних мов у
немовних ВНЗ».(м.Харків,
22квітня 2020 р.);

22квітня
2020 р.

Всеукраїнські педагогічні
читання «Педагогічна освіта в
Україні: Традиції та сучасні
виклики». м.Івано-Франківськ
Всеукраїнський науковопрактичний семінар з
міжнародною участю
«Макаренківські читання».
м.Суми
Всеукраїнська науковопрактична конференція з
міжнародною участю
«Актуальні проблеми
педагогічної освіти: новації,
досвід та перспективи».
(м.Запоріжжя)
Обласна конференція
«Актуальні питання педіатрії
та
вакцинації в умовах спалаху
вакцинокерованих
захворювань»
(м. Житомир, 16 листопада

27-28
лютого
2020

2020

13 березня
2020

10 квітня
2020 р.

2019

53.

Кочина А.В.

54.

Кочина А.В.

55.

Кочина А.В.

56.

Кочина А.В.

57.

Кочина А.В.

58.

Кудельська І.Ю.,
Лех Н.О.

59.

Кірячок М.В.,
Мельник А.О.

60.

Кірячок М.В.
Горай О.В.

2019 р.)
Вища освіта в медсестринстві:
проблеми і перспективи,
присвяч. 145-річчю заснування
навчального закладу: матеріали
Х науково-практичної
конференції з міжнародною
участю (м. Житомир, 24-25
жовтня 2019 р.).
Участь у роботі
Обласна конференція
«Актуальні питання педіатрії
та вакцинації в умовах
спалаху вакцинокерованих
захворювань», Житомир, 2019
Участь у роботі
VII Всеукраїнський конгрес
«Профілактика. Антиейджинг.
Україна» м. Київ, 2020 р.
ІнформаційноНаукова конференція з
аналітична система
міжнародною участю
рейтингового
«Сучасні проблеми та
оцінювання науковоперспективи розвитку
педагогічних
мереживо-цифрової освіти»
(м. Южне, 18-21 вересня 2019
працівників
р.)
Медико-біологічні
ІХ-міжнародна науковооснови методу
практична онлайн – інтернет
конференція «Проблеми та
пластинації
інновації в
природничо-математичній,
технологічній і професійній
освіті (м. Кропивницький,
18-21 листопада 2019 р.)
Дослідження
Актуальні проблеми
серцевих тропонінів
лабораторної діагностики:
у пацієнтів КНП
матеріали ІІІ регіональної
«Обласна клінічна
науково-практичної
лікарня ім. О.Ф.
конференції (Житомир, 16
Гербачевського»
квітня 2020 р.).
Житомирської
обласної ради
Науково-критичний
Perspectives of science and
дискурс
education. Proceedings of the
українського
12th International youth
постмодернізму
conference. SLOVO\WORD,
New York, USA. 2019. P. 371382.
Діяльність
КВНЗ
Збірник праць науково«Житомирський
практичної конференції з
медичний інститут» міжнародною участю «Вища
ЖОР
у
сфері освіта
в
медсестринстві:
міжнародного
проблеми і перспективи». 24Участь у роботі

105

2019

2019

2020
2019

2019

2020

2019

2019

співробітництва
61.

62.
63.

Круковська І.М.,
Горай О.В.
Копетчук В.А.

Кокоріна С.А.

64.

Лаговська Г.І.

65.

Лаговська Г.І.

66.

Лаговська Г.І.

67.

Лаговська Г.І.

68.

Лаговська Г.І.

69.

Лаговська Г.І.

70.

Лаговська Г.І.

71.

Лаговська Г.І.

Медичні працівники
та громадськість у
бородьбі зі СНІДом`
присвяченій
Дефектологія - одна
з провідних галузей
загальної педагогіки
Сучасні методи
корекції зору
Стан
захворюванності
фоновими та
передраковими
захворюваннями
жіночих статевих
органів на
Житомирщині: роль
акушерки в
профілактиці цих
станів
Сучасні підходи до
раціонального
ведення вагітних
жінок і збереження
здоров`я немовлят.
Антикризовий
менеджмент в період
пандемії: як
захистити
репродуктивне та
соматичне здоров’я
Клінічні
рекомендації в
практиці акушерагінеколога
Вагітні у групі
ризику
Антикризовий
менеджмент в період
пандемії: як
захистити
репродуктивне та
соматичне здоров`я
Мистецтво
лікування
Сучасні стандарти
діагностики,
лікування та
профілактики
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25 жовтня 2019 р. м. Житомир.
С. 33-37.
Науково-практична
конференція, Житомир, 2020`
Студентська науковопрактична конференція
Житомир, 2020
Житомирський медичний
інститут ЖОР

2020

2020
травень
2020 р.

X науково- практична
конференція з міжнародною
участю `Вища освіта в
медсестринстві: проблеми та
перспективи

24.10.2019

Мультидисциплінарний
проект «Мати та дитина»

25.11.
2019

Мультидисциплінарний
проект

28.04.
2020

Мультидисциплінарний
проект

23.04.
2020

Мультидисциплінарний
проект
Мультидисциплінарний
проект

05.05.2020

Мультидисциплінарний
проект
Мультидисциплінарний
проект

1415.05.2020
16.05.2020

15.05.2020

72.

Лаговська Г.І.

73.

Лаговська Г.І.

74.

Лаговська Г.І.

75.

Лаговська Г.І.

76.

Лаговська Г.І.

77.

Лаговська Г.І.

78.

Лаговська Г.І.

79.

Міщук І.М.

80.

Можарівська
А.А.
Можарівська
А.А.
Можарівська
А.А.

81.
82.

поширених
інфекційних та
неінфекційних
хвороб дитячого віку
Мистецтво
лікування:
післядипломний
курс професійного
вдосконалення
Людина та ліки

Мультидисциплінарний
проект

2122.05.2020

Мультидисциплінарний
проект
Мультидисциплінарний
проект

2122.05.2020
22.05.2020

Он-лайн школа практичної
майстерності лікаря (з
міжнародною участю) 5
травня 2020 (сертифікат
№6130732)
Пост-конгрес «Сучасні

2020

«Професійний
розвиток лікарів акушерівгінекологів під час
пандемії»
Антикризовий
Мультидисциплінарний
26.05.2020
менеджмент в період
проект
пандемії: як
захистити
репродуктивне та
соматичне здоров`я`
Сучасна практика та
Мультидисциплінарний
30.05.2020
нові горизонти
проект
сімейної медицини
Науково - практична
Лекції Європейської
01.11.2019
конференція `Жінка
Акредитаційної Ради з
та гормональні
Безперервної Медичної Освіти
ритми її здоров`я`з (EACCME) “ Здоров`я Жінки в
міжнародною
XXI столітті», сертифікат,
участю
01.10.2019
Пандемія STOP!!
Участь в роботі І
23 -26
Міжнародного он - лайн
квітня 2020
конгресу з акредитацією
АССМЕ
Онкологія. Візуальні
Організація та проведення
2020
форми раку»
конференції, Житомимр, 6
березня 2020 р.
Серцева
Кардіологічна он-лайн
2020
недостатність
конференція 8 травня 2020 р.
Судинна неврологія.
Неврологічна онлайн
2020
Дивись в корінь
конференція 12 травня 2020 р.
Медична симуляція
НПК з міжнародною участю
2020
– погляд у майбутнє м. Вінниця 7-8 лютого 2020 р.

83.

Можарівська
А.А.

Алергічна патологія
та невідкладні стани
у дітей

84.

Можарівська

Медична симуляція
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2020

А.А.

– погляд у майбутнє

85.

Ніколаєва І.М.

Участь у роботі

86.

Ніколаєва І.М.

Участь у роботі

87.

Опрелянська Г.Г.

88.

Полончук В. С.,
Шевчук Л. М.

89.

Самборська Н.М.

90.

Терещук Т.О.,
Мазуркевич І.А.,
Островська А.І.

91.

Тітова О.Т.,
Люльченко К.О.

«ВІЛ/СНІД – загроза
людству»
ОГЛЯД
СУЧАСНИХ
ТЕНДЕНЦІЙ
ЛАБОРАТОРНОЇ
ДІАГНОСТИКИ
ВІРУСНИХ
ГЕПАТИТІВ В
УКРАЇНІ
Формування
соціальнокомунікативної
компетентності
майбутніх фахівців
нефілологічних
спеціальностей на
заняттях з
англійської мови
засобами
інформаційнокомунікативних
технологій.
Вимоги до
преаналітичного
етапу виконання
лабораторних
досліджень
Кількісне
визначення антитіл
класу IgG до
збудника
токсоплазмозу
людини
(Toxoplasmagondii)
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стратегії розвитку вищої
медичної освітив Україні» у
рамках НПК з міжнародною
участю м. Вінниця 8 лютого
2020 р.
ІІІ регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної діагностики»
(м. Житомир, 15 квітня 2020
р.)
ІІІ регіональна науковопізнавальна конференція
«Хімічні аспекти екології» (м.
Житомир, 24 жовтня 2019 р.)
Конференція Житомирського
медичного інституту- 28.11.19
р.
Актуальні проблеми
лабораторної діагностики:
матеріали ІІІ регіональної
науково-практичної
конференції (Житомир, 16
квітня 2020 р.)

2020

2019

2019
2020

ХХІ Міжнародна науковопрактична конференція
«Тенденції
розвиткупедагогічної освіти в
Україні», Житомирський
державний університет імені
Івана Франка

21 - 22
листопада
2019

Актуальні проблеми
лабораторної діагностики:
матеріали ІІІ регіональної
науково-практичної
конференції (Житомир, 16
квітня 2020 р.).
Актуальні проблеми
лабораторної діагностики:
матеріали ІІІ регіональної
науково-практичної
конференції (Житомир, 16
квітня 2020 р.).
С. 37-49.

2020

2020

92.

Шарлович З.П.

93.

Шарлович З.П.

94.

Шарлович З.П.

95.

Шевчук І.В.

методом
імуноферментного
аналізу (ІФА)
Шляхи
удосконалення
професійної
компетентності
фахівців в умовах
сьогодення
`Тенденції розвитку
педагогічної освіти в
Україні

Управління якістю
медичної освіти як
компонента
професійної
майстерності
спеціалістів
медсестринства
Мікробіологічна
діагностика
бактеріальних
захворювань з
переважним
ураженням органів
дихання

І Міжнародна науковопрактична Інтернетконференція 28.04.20р.29.04.20р. (МОН України)
21-22.11.2019р. Участь у
міжнародній науковопрактичній конференції на
базі Житомирського
державного університету імені
Івана Франка.
Семінар, організованому
відділенням післядипломної
освіти молодших медичних
спеціалістів спільно з ДУ
«Центр розвитку
медсестринства МОЗ
України» 2019
Актуальні проблеми
лабораторної діагностики:
матеріали ІІІ регіональної
науково-практичної
конференції (м. Житомир, 16
квітня 2020 р.)

2020

2020

2019

2020

2.1. Перелік конгресів, з’їздів і науково-практичних конференцій, проведених на базі
інституту
№
п/п
1.

2.
3.

Кількість
учасників

Організатори
конференції

Назва наукового заходу

Дата

Організація та проведення
Міждисциплінарної
студентської науковопрактичної конференції на
тему «ВІЛ/СНІД – вірусна
загроза людству»
Конференція «Дефектологія
– одна з провідних галузей
загальної педагогік»
Міжвузівський молодіжний
форум «Медичні працівники
та громадськість у боротьбі
зі СНІДом» із залученням
представників
Житомирського обласного

28.11.2019

Опрелянська Г.Г.,
Тітова О.Т., Табачук
Л.П., Лучак Л.Д.

5.12.2019

Копетчук В.А.

10.12.2019

Чернецька В.І.
Горай О.В.
Круковська І.М.
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4.

5.

6.
7.

8.

центру громадського здоров'я
Х науково-практична
24-25
конференція з міжнародною
жовтня
участю `Вища освіта в
2019
медсестринстві:проблеми та
перспективи`, КВНЗ
«Житормирський інститут
медсестринства» ЖОР
Міжвузівська науково28
практична студентська
листопада
конференція «Професійні
2019
мовні компетенції сучасного
фахівця» КВНЗ
«Житормирський інститут
медсестринства» ЖОР
Онкологія. Візуальні форми
6 березня
раку»
2020
Організація та проведення ІІІ
Житомир,
регіональної науково15.04.
практичної конференції
2020 р.
«Актуальні проблеми
лабораторної діагностики»
Участь в роботі
м. Житомир,
організаційного комітету ІІІ
24 жовтня
регіональної науково2019 р.
пізнавальної конференції
«Хімічні аспекти екології»

МОН України
УОЗ ЖОДА
КВНЗ «Житомирський
медичний інститут»
ЖОР та ін.

Антонов О.В., Березюк
Ю.В., Самборська Н.М.

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

Заблоцька О.С.
Ніколаєва І.М.

3. Науково-дослідна робота магістрів на 2019-2020 н.р.
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.

ПІБ

Тема магістерської роботи

Науковий керівник

Гайченко
Альона
Валентинівна

Особливості вживання наркотиків,
алкоголю та тютюнових виробів серед
студентів закладів вищої освіти, а також
роль медичної сестри в профілактиці цих
залежностей
Донорство крові та роль медичних сестер,
проблеми та шляхи вирішення

д.мед.н.,
професор
Заболотнов В.О.

Гразовська
Юлія
Валеріївна
Кліманова
Василина
Василівна
Ладонюк
Вікторія
Валентинівна
Любецька

Роль медичної сестри в
імунопрофілактиці кору
Впровадження інформаційних технологій
як один з інструментів оптимізації витрат
робочого часу старших медичних сестер в
частині обліку лікарських засобів
Стратегічне управління освітньою
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д.мед.н.,
професор
Заболотнов В.О.
д.мед.н.
Яворський П.В.
к.мед.н.,
доцент
Грищук С.М.
к.біол.н.,

Владислава
Юріївна
Мацієвська
Ольга
Анатоліївна
Негерей
Катерина
Михайлівна

6.
7.

8.

Опанасюк
Наталія
Валеріївна
Роговська
Катерина
Вікторівна
Рябчук
Світлана
Вікторівна

9.
10

11.
12.

Тарасюк
Тетяна
Сергіївна
Хиля
Віталій
Вікторович

діяльністю у закладах вищої освіти
Роль медичної сестри в профілактиці та
ранній діагностиці злоякісних
новоутворень візуальних локалізацій
Роль медичної сестри у формуванні
безпечного лікарняного середовища
Підготовка медичних сестер до роботи в
інклюзивному середовищі
Наукове обґрунтування запровадження
спеціальності медичний адміністратор в
систему охорони здоров’я
Деонтологічні аспекти в роботі медичної
сестри спеціалізованого дитячого
гематологічного відділення
багатопрофільної лікарні третинного
рівня
Вплив біоритмів на самопочуття і
працездатність (успішність) студентів
Обізнаність практикуючих медичних
сестер різного профілю та студентів
медичного інституту правил надання
невідкладної медичної допомоги

доцент
Гордійчук С.В.
д.мед.н.
Яворський П.В.
д.мед.н.,
професор
Шатило В.Й.
к.пед.н.,
доцент
Шигонська Н.В.
д.мед.н.,
професор
Шатило В.Й.
д.мед.н.,
доцент
Свиридюк В.З.
д.мед.н.,
доцент
Свиридюк В.З.
д.мед.н,
професор
Заболотнов В.О.

4. Науково-дослідні роботи студентів відділення «Сестринська справа-бакалавр»
№
п/п
1.

2.

ПІБ студента

Група

Тема науково-дослідної роботи

Керівник

Куницька В.М.

501

Крапівіна А.А.

Максименко
В.П.

403

Виразкова хвороба шлунка та 12палої кишки. Роль медичної
сестри у ранньому виявленні та
профілактиці захворювання
Інформаційно-освітня діяльність
медичної сестри з питань
вакцинопрофілактики

Хватова О.О.

5. Науково-дослідні роботи студентів відділення «Акушерська справа»
№
п/п
1

ПІБ студента

Група

Тема науково-дослідної роботи

Керівник

Густей А.

401

Лаговська Г.І.

2

Грибівська Ю.

401

«Стан захворюваності на Житомирщині
на рак шийки матки»
«Фонові та передракові захворювання
ендометрія»

111

Лаговська Г.І.

3

Давидчук О.

401

«Захворвання молочної залози»

Лаговська Г.І.

4

Якимчук Н.

401

«Переношена вагітність»

Куценко Г.Ф.

5

Саух Ю.

401

«Злоякісні захворювання жіночих
статевих органів»

Куценко Г.Ф.

6. Науково-дослідні роботи студентів відділення «Лікувальна справа»
№
п/п
1

ПІБ студента

Група

Гладиш А.

403

2

Ущаповська А.

401

3

Подолянчук О.Р

401

4

Завальна І.Ю.

402

5

Андрусенко А.В

402

6

Балан І.В

402

Тема науково-дослідної роботи

Керівник

Роль медичної сестри у
Ковальчук Т.Ю.
профілактиці вірусних гепатитів
Аналіз статистичних данних
Малашевська
захворюваності на КІР дітей від 0В.Я
18 р. за період 2016-2019 р. по
Україні та Житомирській обл..
Аналіз статистичних данних
Малашевська
захворюваності на цукровий діабет
В.Я
дітей від 0-18 р. за період 20162019р по Україні та Житомирській
обл.
Аналіз статистичних данних
Малашевська
захворюваності на залізо-дефіцитну
В.Я
анемію дітей від 0-18 р. за період
2016-2019р по Україні та
Житомирській обл.
Аналіз статистичних данних
Малашевська
захворюваності на цукровий діабет
В.Я
дітей від 0-18 р. за період 20162019р по Україні та Житомирській
обл.
Аналіз статистичних данних
Малашевська
захворюваності на пієлонефрит
В.Я
дітей від 0-18 р. за період 20162019р по Україні та Житомирській
обл.

7. Науково-дослідні роботи студентів відділення «Сестринська справа»
№
п/п
1.

ПІБ
студента
Бернадський
Ю.С.

Група

Тема науково-дослідної роботи

Керівник

402

Степанчук В.В.

2.

Грачова Д.О.

401

3.

Шевчук А.В.

402

Захворюваність населення та поширення
туберкульозу в поєднанні з ВІЛ/СНІД в
Житомирській області
Запальні захворювання статевої сфери у
дівчаток
Роль медичної сестри у профілактиці
кишкових інфекцій дизентерії (шигельозу)
та сальмонельозу
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Яворська Т.І.
Дужич Н.В.

4.

Щербакова
Д.І.

402

Роль медичної сестри у профілактиці
гельмінтозів у дітей м. Житомир та
Житомирської області
Волинська фельдшерська школа.
Відродження історії.

5.

Степанчук
Ю.Р.

201

6.

Ковальчук А.

203

Морфологічні аспекти раку шийки матки

7.

Мосійчук А.

401

8.

Осьмірко З.

401

Аналіз захворюваності дітей віком 0-18
років на дуоденіти в Житомирській
області»
«Сучасна проблематика абортарії серед
жінок Житомирщини та роль медичної
сестрив її профілактиці».

Дужич Н.В.
Махновська І.Р.
Опрелянська
Г.Г.
Чекурда Г.В.
Яворська Т.І.

8. Науково-дослідні роботи студентів відділення «Стоматологія»
№
п/п
1.
2.

ПІБ
студента
Петренчук
А.М.

Група

Тема науково-дослідної роботи

Керівник

301

Чинники, які впливають на якість
виготовлення бюгельних протезів

Вакулович З.О.

Закусило Ю.

401

Ефективність нетрадиційних методів
донесення інформації в процесі навчання
дітей молодшого шкільного віку правилам
догляду за порожниною рота.

Косенко В.М.

9.Теми докторських або кандидатських дисертацій, затверджених ВАК України, що
знаходяться на стадії наукової розробки, шифр, спеціальність та рік їхнього
затвердження.
Гордійчук С.В. - Тема дисертаційного дослідження на здобуття ступеню доктора педагогічних
наук «Теоретичні і методичні засади управління якістю освітньої діяльності у медичних
коледжах» - 13.00.06
Левківська С.М. Тема дисертаційного дослідження на здобуття ступеню кандидата
педагогічних наук «Формування фахової компетентності медичної сестри засобами
природничо-математичних дисциплін» - 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Ліщук І.І.Тема «Формування здатності до рефлексії майбутніх медичних сестер у процесі
фахової підготовки»
Невмержицька А.М. Тема дисертаційного дослідження на здобуття ступеню кандидата
педагогічних наук «Формування технічної компетентності майбутніх медсестер у процесі
вивчення іонізуючого випромінювання» - 13.00.02 – теорія і методика викладання.
Кирпонос О.О. Тема дисертаційного дослідження на здобуття ступеню кандидата педагогічних
наук « Морально-етичний домен концептуальної картини світу українця».
Титарчук Л.П.Тема дисертаційного дослідження на здобуття ступеню кандидата біологічних
наук«Оцінка токсикологічної дії різних груп полютантів на гістологічні та морфологічні
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показники прісноводних молюсків».
Шарлович З.П.Тема дисертаційного дослідження на здобуття ступеню доктора педагогічних
наук «Теоретичні та методичні засади розвитку професійної майстерності спеціалістів
медсестринства у післядипломній освіті»
Шигонська Н.В.
10.Теми захищених докторських або кандидатських дисертацій
Березюк Ю.В. – захист дисертаційного дослідження на здобуття ступеню кандидата
педагогічних наук «Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до використання в
початковій школі підручників зарубіжних видань» - 13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти 28.02.2019.
Ніколаєва І.М. – захист дисертаційного дослідження на здобуття ступеню кандидата
педагогічних наук ««Формування компетентності в хімії майбутніх бакалаврів технології
медичної діагностики та лікування»» - 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
12.12.2018
Самборська Н.М. - захист дисертаційного дослідження на здобуття ступеню кандидата
педагогічних наук «Формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців
зі спеціальності «Медсестринство» у процесі вивчення гуманітарних дисциплін» - 13.00.04 –
теорія і методика професійної освіти, 11.12.2018
Свиридюк В.В. – захист дисертаційного дослідження на здобуття ступеню кандидата
педагогічних наук «Формування комунікативної компетентності магістрів медсестринства» 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 11.12.2018
11. Участь науковців інституту в роботі спеціалізованих рад по захисту дисертацій,
підготовка відгуків на автореферати докторських і кандидатських дисертацій
1.

Шатило В.Й. Відгук на автореферат дисертації Поєдинцевої Л.Л. «Формування фахової
компетентності майбутніх медичних сестер у процесі професійної підготовки у медичних
коледжах» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти – 2018

2.

Шатило В.Й. Відгук на автореферат дисертації Керецман А.О.. «Медико-соціальна оцінка
демографічних втрат спричинених хворобами органів травлення та обгрунтування
функціонально-організаційної моделі їх мінімізації» на здобуття наукового ступеня кандидата
медичних наук за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина – 2018.

3.

Шатило В.Й. Відгук на автореферат дисертації Лобаса М.В. «Медико-соціальне обґрунтування
оптимізованої функціонально-організаційної моделі медичної допомоги сільському населенню
України» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.03 –
соціальна медицина – 2019

4.

Шатило В.Й. Відгук на автореферат дисертації Картавцева Р.Л. «Медико-соціальне
обґрунтування моделі забезпечення закладів охорони здоров’я України високовартісним
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обладнанням та ефективності його використання» на здобуття наукового ступеня кандидата
медичних наук за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина – 2019
5.

Шатило В.Й. Відгук на автореферат дисертації Скрипа В.В. «Медико-соціальне обґрунтування
моделі підготовки закладів охорони здоров’я до автономізації» на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина – 2019

6.

Горай О.В. Відгук на автореферат дисертації Бенедисюк Марії Миколаївни Система завдань
міжпредметного змісту як засіб формування компетентності з фізики в учнів основної школи,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 теорія та методика навчання (фізика) Відгук затверджено на засіданні кафедри природничих та
соціально-гуманітарних дисциплін КВНЗ Житомирський медичний інститут ЖОР . Протокол
№3 від 11 жовтня 2018 року.

7.

Горай О.В. Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти Лисиці
Дмитра Леонідовича Формування професійної компетентності майбутніх зубних гігієністів у
медичних коледжах, 2018 р.

8.

Заболотнов В.О. Відгук на автореферат кандидатьської дисертації Нігуци Ігоря Павловича
«Оптимізація консервативної міомектомії у жінок з порушенням репродуктивної функції»,
подану до спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 при Національній медичній академії
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України за фахом 14.01.01 – акушерство та
гінекологія.

9.

Заболотнов В.О. Відгук на автореферат на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія Загородньої Олександри Сергіївни
«Передчасні пологи – патогенез, прогнозування та профілактика перинатальних втрат», подану
до спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 при Національній академії післядипломної освіти ім.
П.Л. Шупика.

10. Заболотнов В.О. Рецензія на навчальний посібник «Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї»
за редакцією завідувача кафедри акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового ІФНМУ доктора
медичних наук, професора Н.І. Геник 25.05.
11. Заблоцька О.С. – підготовка відгуку про дисертаційне дослідження Блажка О.А. «Теоретичні і
методичні засади підготовки майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів
загальноосвітніх навчальних закладів» представленого на здобуття наукового ступеня доктора
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія).
12. Круковська І.М. відгук на автореферат дисертаційної роботи Чорнобривої Наталії Василівни
«Підготовка майбутніх фельдшерів до професійної діяльності у процесі виробничої практики»
представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
12. Міжнародне і державне визнання наукової роботи інституту, участь співробітників у
роботі редакційних колегій наукових видань
Шатило В.Й.
Головний редактор українського науково-практичного журналу «Магістр медсестринства»
Головний редактор збірника матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною
участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи»
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Відповідальний редактор інформаційно-наукового видання «Вісник Житомирського
інституту медсестринства»
Член редакційної колегії журналу «Медичний огляд» Жешувського університету і
Народного інституту у Варшаві. Республіка Польща.
Член міжнародної наукової ради `Nursingspecialist` Польща
Член редакційної колегії українського науково-практичного журналу «Управління
закладом охорони здоров'я»
Горай О.В.
Член редакційної колегії українського науково-практичного журналу «Магістр
медсестринства»
Член редакційної колегії інформаційно-наукового видання «Вісник Житомирського
інституту медсестринства»
Член редакційної колегії збірника матеріалів науково-практичної конференції з
міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи»
Гордійчук С.В.
Член редакційної колегії українського науково-практичного журналу «Магістр
медсестринства»
Член редакційної колегії інформаційно-наукового видання «Вісник Житомирського
інституту медсестринства»
Член редакційної колегії збірника матеріалів науково-практичної конференції з
міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи»
Член редакційної колегії журналу «Медичний огляд» Жешувського університету і
Народного інституту у Варшаві. Республіка Польща.
Член міжнародної наукової ради `Nursingspecialist` Польща
Заболотнов В.О.
Член редакційної колегії українського науково-практичного журналу «Магістр
медсестринства»
Член редакційної колегії інформаційно-наукового видання «Вісник Житомирського
інституту медсестринства»
Член редакційної колегії збірника матеріалів науково-практичної конференції з
міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи»
Заблоцька О.С.
Член редакційної колегії українського науково-практичного журналу «Магістр
медсестринства»
Член редакційної колегії інформаційно-наукового видання «Вісник Житомирського
інституту медсестринства»
Член редакційної колегії збірника матеріалів науково-практичної конференції з
міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи»
Круковська І.М.
Член редакційної колегії українського науково-практичного журналу «Магістр
медсестринства»
Член редакційної колегії інформаційно-наукового видання «Вісник Житомирського
інституту медсестринства»
Член редакційної колегії збірника матеріалів науково-практичної конференції з
міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи»
Свиридюк В.З.
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Член редакційної колегії українського науково-практичного журналу «Магістр
медсестринства»
Член редакційної колегії інформаційно-наукового видання «Вісник Житомирського
інституту медсестринства»
Член редакційної колегії збірника матеріалів науково-практичної конференції з
міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи»
Шарлович З.П.
Член редакційної колегії українського науково-практичного журналу «Магістр
медсестринства»
Член редакційної колегії інформаційно-наукового видання «Вісник Житомирського
інституту медсестринства»
Член редакційної колегії збірника матеріалів науково-практичної конференції з
міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи»
Шигонська Н.В.
У складі міжнародної наукової ради рецензованого видання «Медичний огляд»
Жешувського університету (Польща)
Член міжнародної наукової ради `Nursing specialist` Польща
Peer-reviewed academic journal “Academic Medicine and Public Health” – Rzeszow University,
Institute of Nursing and Public Health, Poland – peer-reviewer (незалежнийексперт-рецензент)
Незалежний експерт рецензованого наукометричного наукового журналу «Profeseon-line»,
Університет Палацкого в Оломоуці, Чехія
Член редакційної колегії українського науково-практичного журналу «Магістр
медсестринства»
Член редакційної колегії інформаційно-наукового видання «Вісник Житомирського
інституту медсестринства»
Член редакційної колегії збірника матеріалів науково-практичної конференції з
міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи»
Яворський П.В.
Член редакційної колегії українського науково-практичного журналу «Магістр
медсестринства»
Член редакційної колегії інформаційно-наукового видання «Вісник Житомирського
інституту медсестринства»
Член редакційної колегії збірника матеріалів науково-практичної конференції з
міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи»
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VI. РОБОТА ПО МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВУ
Одним із актуальних напрямків ефективного розвитку Житомирського медичного
інституту Житомирської обласної ради є міжнародне співробітництво, головною метою
якого є формування позитивного міжнародного іміджу інституту, підтримка та розвиток
зарубіжних відносин у освітньо-наукових, соціальних, культурних сферах. підписання
угод про співробітництво з провідними українськими та зарубіжними вищими
навчальними закладами з питань спільної розробки нових форм та методів навчання.
Основні напрями роботи в сфері міжнародного співробітництва:
•
розширення контактів у сфері спільного виконання науково- практичних
проектів (шляхом створення спільних творчих колективів);
•
проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих
столів;
•
всебічне вивчення зарубіжного досвіду розвитку освіти й науки, у тому
числі реалізації Болонського процесу;
•
участь викладачів і співробітників інституту в міжнародних проектах
університетів різних країн, які фінансуються міжнародними фондами;
•
розширення договірних зв’язків із провідними університетами Європи,
Америки, Китаю та інших регіонів світу;
•
залучення іноземних спеціалістів до роботи в Інституті та участь провідних
викладачів і науковців у навчальній і науковій діяльності закордонних університетів і
наукових установ;
•
активізації мобільності студентів інституту, розширення можливостей їх
навчання, стажувань, навчальних практик у закордонних університетах;
•
збільшення кількості іноземних студентів, які навчатимуться в Інституті;
удосконалення методики навчання іноземних студентів, підготовка викладачів для
викладання навчальних курсів англійською мовою;
•
забезпечення проходження навчальних практик з іноземних мов за
кордоном.
Контакти з вищими навчальними закладами інших країн дозволяють значно
підвищити кваліфікацію співробітників шляхом проведення спільних наукових
досліджень, організації стажувань викладацького та студентського складу, покращити або
розробити нові програми, організувати обмін викладачами та студентами.
Заклад бере участь в україно-швейцарському проекті «Розвиток медичної освіти в
Україні», загальний обсяг фінансування на загальну суму 5 млн. швейцарських франків від
Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва (Swiss Agency for Development and
Cooperation - SDC) (грудень, 2018 р. – листопад 2022 р.). Продовжується активна
співпраця Житомирського медичного інститут з партнерами - проектним офісом україношвейцарського проекту «Розвиток медичної освіти».
7-8 жовтня в м. Чернівці в рамках україно-швейцарського проєкту «Розвиток
медичної освіти», учасником якого є КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР,
було започатковано Осінню школу з медичної освіти, участь в якій взяли викладачі,
наставники й управлінці закладів вищої медичної освіти, котрі здатні надихати наступні
покоління медичних фахівців до кращої обізнаності, розвитку навичок, відповідальності і
невпинного прагнення до професійного зростання задля забезпечення послуг охорони
здоров’я найвищої якості з належним доступом до них в Україні.
Учасниками Осінньої школи стали представники Житомирського медичного
інституту: ректор, доктор медичних наук, професор Віктор Шатило; проректор з
навчальної роботи, кандидат біологічних наук, доцент кафедри природничих і соціальногуманітарних дисциплін Світлана Гордійчук; завідувач кафедри природничих і соціально-
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гуманітарних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Круковська; завідувач
відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів, кандидат
педагогічних наук Зоя Шарлович; викладач-методист Галина Чекурда.
Наприкінці 2019 року в тісній співпраці з проектним офісом, на основі
запропонованої методології, була розроблена концепція створення Симуляційного центру
у закладі та передана до керівництва проекту, що передбачало розробку нормативноправового забезпечення, розробку механізму організації освітнього процесу у СЦ,
визначення переліку методичного та матеріального забезпечення СЦ (муляжи, манекени,
спеціальне технічне обладнання), конкретизацію його технічних характеристик, а також
цілеспрямовану роботу по підготовці висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів.
З метою розвитку електронного та дистанційного навчання було проаналізовано зміст та
форми його організації та впровадження в закладі, визначено проблемні аспекти та
окреслено шляхи його розвитку. Представники закладу пройшли освітній курс
запропонований проектом, де окреслили напрями та можливості впровадження нових
форм дистанційного навчання. Також, для підтримки закладу та розвитку дистанційного
навчання, проведення наукових конференцій у форматі он-лайн надійшла пропозиція від
проекту по наданню необхідного технічного обладнання: ноутбуки, системні блоки,
монітори, телевізори, мультимедійна акустика, веб-камери. Дана пропозиція була
опрацьована та подана в центральний офіс. Наразі 18 науково-педагогічних працівників
Житомирського медичного інституту пройшли реєстрацію на курс «Розвиток освітнього
середовища», де зможуть ознайомитись з методологією формування та розвитку
освітнього середовища вищих медичних закладів освіти відповідно до сучасних освітніх
та соціально-економічних тенденцій суспільних відносин і ділитися отриманими знаннями
з викладачами інституту. Також намічені подальші кроки співпраці, які будуть
представлені після фінального узгодження та обговорення.
Участь в семінарах і фахових дискусіях взяли представники адміністрації та
науково-педагогічні співробітники Житомирського медичного інституту: ректор Шатило
В.Й., проректор з навчальної роботи Гордійчук С.В., проректор з гуманітарної освіти,
виховання та міжнародного співробітництва Горай О.В., завідувач кафедри «Сестринська
справа» Заболотнов В.О., координатор проєкту від інституту, доцент кафедри
«Сестринська справа» Шигонська Н.В., завідувач відділення післядипломної освіти
медичних сестер Шарлович З.П., завідувач навчально-виробничої практики Можарівська
А.А., магістр медсестринства Хватова О.О.
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради має іноземних
партнерів як у сфері навчання, так і в медичній сфері. Одним із таких партнерів є
Медичний центр HCP лікарня ім. Св. Яна Павла ІІ (Centrum Medyczne HCP Szpital im. św.
Jana Pawła II) у місті Познань (Польща), президентом якого є пан Леслав Ленартович.
Завдяки підписаному договору та програмі про подвійний диплом з 23 по 30
січня студенти відділення «Сестринська справа» та «Лікувально-акушерська справа»
Житомирського медичного інституту разом з завідувачем навчально-методичної
лабораторії інституту Мельник Анною Олександрівною відвідали Медичний центр HCP у
місті Познань (Польща) для проходження стажування та обміну досвідом у
медсестринстві. Усі учасники стажування набули досвіду та отримали знання, що в
майбутньому можуть допомогти підвищити престижність спеціальності медичної сестри в
Україні.
16 грудня в Житомирському медичному інституті відбулася робоча зустріч
адміністрації закладу з представниками компанії IVEY Group (Канада), що здійснює
міжнародний пошук та працевлаштування висококваліфікованих фахівців за кордоном.
Представники компанії ознайомилися зі здобутками інституту, особливостями перебігу
освітнього процесу в закладі, оглянули матеріально-технічну базу, мали можливість
поспілкуватися зі студентами та були вражені високим рівнем підготовки медичних
фахівців.
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Також у межах зустрічі проректор з навчальної роботи Гордійчук С.В. і проректор з
гуманітарної освіти, виховання і міжнародного співробітництва Горай С.В. обговорили з
гостями можливості подальшої співпраці в освітніх програмах, перспективи закордонних
стажувань для викладачів та студентів, спільних наукових досліджень, впровадження
інноваційних методик викладання в освітній процес.
24 жовтня 2019 року в Комунальному вищому навчальному закладі
«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради відповідно до
затвердженого Міністром охорони здоров’я України і Президентом НАМН України
«Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які
проводитимуться у 2019 році» відбулась X Науково-практична конференція з
міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи»,
присвячена 145 річниці заснування навчального закладу.
У конференції взяли участь науковці та представники громадських організацій із
країн Європейського Союзу: Ярослав Станчяк, доктор філософії, доцент університету
Коменського в Братіславі(Словаччина); Івета Драгонова, доктор філософії, член Асоціації
медичних сестер та акушерок Словаччини; Зузана Халадова, магістр, член Асоціації
медичних сестер та акушерок Словаччини; Любіца Гусарова, магістр, член Асоціації
медичних сестер та акушерок Словаччини; Мартін Валентіні магістр, доктор філософії,
доцент Університету Коменського в Братиславі, Словаччина; Любіца Варечкова – доктор
соціальних наук, Інститут технології та бізнесу, Чеська Республіка.
Наприкінці вересня в м. Жешув (Польща) відбулася Міжнародна конференція
«NURSING THE FOUNDATION OF CARE. INNOVATIVE SOLUTIONS IN NURSING»,
участь в якій взяли представники КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР:
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри «Сестринська справа» В.О.
Заболотнов; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри «Сестринська справа»
Шигонська Н.В., а також вперше за межами України результати власних наукових
досліджень представили молоді вчені нашого інституту – студенти освітнього ступеня
магістр другого року навчання: Гайченко Альона, Хиля Віталій та Любецька
Владислава.Представниками Житомирського медичного інституту було виголошено 5
наукових доповідей, з-поміж яких 2 – англійською мовою та 1 – польською мовою.
Дослідження майбутніх магістрів медсестринства справили надзвичайне враження на
учасників конференції й модераторів секцій зокрема, які відзначити високий рівень
теоретичної підготовки та якості виконаних досліджень. Студенти і викладачі нашого
інституту взяли активну участь у наукових дискусіях і фахових обговореннях, що
відбувалися в невимушеній доброзичливій атмосфері обміну думками та досвідом.
У збірнику наукових робіт конференції також представлені дослідження провідних
науковців інституту: ректора, доктора медичних наук В.Й. Шатило, проректора з
навчальної роботи, кандидата біологічних наук С.В. Гордійчук, кандидата медичних наук,
завідувача відділення «Стоматологія» В.М. Косенко; молодих вчених: асистента кафедри
«Сестринська справа» Хватової О., Сегедіної Я., Опанасюк Н., Шелест А.
За результатами участі в міжнародній конференції представники Житомирського
медичного інституту отримали запрошення до наукової співпраці від керівників делегацій
зі Словаччини, Чехії, Угорщини.
Адміністрація та співробітники Житомирського медичного інституту всіляко
сприяють налагодженню міжнародних контактів з медичними установами та закладами
вищої освіти Європи задля підвищення рівня фахової підготовки випускників,
вдосконалення професійної майстерності викладачів навчального закладу, обміну
фаховим досвідом з провідними закордонними установами та організаціями медичної
галузі.
У межах міжнародного співробітництва в січні 2020 року ректор Житомирського
медичного інституту В.Й. Шатило, проректор з навчальної роботи С.В. Гордійчук та
проректор з гуманітарної освіти, виховання та міжнародного співробітництва О.В. Горай,
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начальник наукового відділу Мельник А. О. пройшли стажування з управління,
ознайомилися з роботою фундації НСР м. Познань; перейняли інноваційний досвід
роботи Медичного центру НСР. Здобутий фаховий досвід набуде практичного втілення в
контексті модернізації й удосконалення роботи навчального закладу на різних рівнях.
12 червня відбулась робоча зустріч адміністрації Житомирського медичного
інституту з директором рекрутингової компанії AAF Ukraine Engr. Muhammad Qasir
Shahzad. Під час зустрічі було обговорено умови співпраці з метою набору іноземних
студентів для навчання в інституті та підписано Договір про співпрацю.
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VII. ВИХОВНА РОБОТА
Виховна робота в інституті була спрямована на реалізацію основних вимог
нормативних документів з проблем освіти та виховання.
В основу організації виховного процесу було покладено науково-теоретичні,
методологічні засади національного виховання відповідно до основних нормативних
документів Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я.
Головним завданням системи виховання майбутніх спеціалістів була підготовка
студентів до самостійної, активної та творчої діяльності, стимулювання їх внутрішніх
зусиль до саморозвитку і самореалізації, широке залучення студентів до здобутків
духовної і культурної світової та національної спадщини.
Виховна робота зі студентами здійснювалась за такими напрямками:
• формування громадських, соціальних рис особистості громадянина України;
• формування національної самосвідомості;
• готовності взяти на себе соціальну та громадську відповідальність;
• формування загальної культури (моральної, правої, трудової, фізичної,
екологічної);
• розвиток творчих здібностей на основі загальнолюдських та національних
цінностей;
• створення умов для саморегуляції та постійної потреби в самовдосконаленні;
• формування професійних якостей.
В інституті організовувались такі форми і методи виховної роботи, як зустрічі з
провідними спеціалістами закладів охорони здоров'я, юристами, представниками
правоохоронних органів, ветеранами Другої Світової війни, учасниками АТО,
письменниками, акторами, художниками та ін. Студенти відвідували вистави обласного
українського драматичного театру ім. І.Кочерги, тематичні концерти в обласній
філармонії, виставки краєзнавчого музею, обласної наукової бібліотеки, музею
космонавтики та ін.
Формування основ культури, естетичних потреб, норм, принципів, художніх
здібностей і творчої діяльності відбувалося на різноманітних виховних заходах.
До Всесвітнього дня грамотності в інституті було проведено навчально-виховний
захід «Диктант єдності», зроблено яскраві світлини.
На базі інституту проведено І етап ХІV Міжнародного конкурсу знавців української
мови імені Петра Яцика та І етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, участь в яких взяли студенти І
та ІІ курсу всіх відділень.
Було проведено майстер-клас «Мовна гігієна як складова іміджу успішної
особистості», в межах якого окреслили особливості нової редакції українського правопису
та відпрацювали складні випадки дотримання мовних норм. Проведено інтелектуальну
гру «Українська культура: вчора, сьогодні, завтра».
Команди медичного інституту «Чого являєшся мені у ЖМІ?» та «Каменярочки»
взяли участь у міжвузівській інтелектуальній грі приуроченій до 100-річчя навчального
закладу «Брейн-ринг» на тему «Іван Франко: життя і творчість» і здобули І місце та 5
місце відповідно.
Постійно поповнювались матеріалами поетична збірка студентів та співробітників
«Душа. Творчість. Слово».
Організовувались конкурси газет до Міжнародного дня рідної мови, Дня писемності,
Свято Андрія, "Різдвяні колядки", Свято Святого Миколая та інші.
Студенти інституту були учасниками педагогічних читань, присвячених мистецьким
ювілеям, літературно-музичних вистав, присвячених Дню Соборності України, мітингівреквіємів по вшануванню пам'яті жертв політичних репресій та інших.
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З метою вшанування учасників бойових дій на території інших держав, був
проведений захід на тему «Уроки історії – уроки життя».
Проведено круглий стіл на тему «Коли війна приходить в дім» (з психологічною
підтримкою учасників бойових дій).
Відбулися традиційні щорічні Пироговські студентські читання.
Організовувались і проводились урочистості з нагоди Дня знань, до Дня Святого
Валентина, Міжнародного жіночого дня, Новорічні свята, організовано захід присвячений
Дню захисника Вітчизни та інші.
Традиційно проводились конкурси: «Конкурс квіткових композицій» «Віра. Надія.
Любов», «Дебют першокурсника» та гала-концерт переможців цього конкурсу.
З метою розкриття внутрішнього потенціалу студентів, розширення світоглядної
культури та знаходження реальної площини для втілення своїх фахових умінь, студенти
мали можливість реалізувати себе у культурно-просвітницьких заходах різних форматів.
З ініціатив студентської ради у закладі було організовано та проведено цікаві
екскурсії до м. Вінниці в музей-садибу М. І. Пирогова, до м. Києва в музей історії
медицини, Києво-Печерську Лавру, до м. Львова, м. Умань, Кам’янець-Подільський та ін.
В рамках Тижня безпеки дорожнього руху в Україні, в рамках взаємодії між
навчальними закладами міста було проведено практичний тренінг з надання невідкладної
допомоги потерпілим у разі дорожньо-транспортних пригод для студентів Житомирського
автомобільно-дорожнього коледжу Національного транспортного Університету.
Основою формування особистості є сімейно-родинне виховання. Більшість родин
гарно співпрацювали з педагогічними колективами, підтримували тісний контакт з
кураторами груп та завідувачами відділень. У закладах розроблені програми вивчення
сім'ї, їх виховного потенціалу, проходить залучення батьків у навчально-виховний процес,
формування педагогічної культури сім'ї, корекція виховної діяльності неблагополучних
сімей.
Вагоме місце в системі виховної роботи посідає циклова комісія академічних груп структурний підрозділ системи управління, який координує виховну діяльність та
організовує взаємодію в педагогічному процесі. В інституті продовжили роботу «Школа
куратора-початківця», «Школа молодого викладача», «Творча майстерня викладача».
Проводились семінари-практикуми з різноманітних тем.
Проводилась робота по формуванню рис милосердя і гуманізму, посилився
волонтерський рух студентів. Волонтерський загін милосердя вважає своїм основним
завданням допомогу людям з незахищених верств населення. Ця діяльність
підтримувалась радою студентського самоврядування. Студенти інституту є волонтерами
обласного штабу та Асоціації молодих донорів України і постійно отримували схвальну
оцінку, неодноразово відмічені грамотами і подяками.
Студенти Житомирського медичного інституту брали активну участь у
волонтерському русі безоплатного донорства, організовували благодійні акції, що мають
на меті поповнення банку крові Житомирського обласного центру крові.
Студенти постійно брали участь у багатьох акціях: «Рекорд доброти», «Не
залишайся байдужим», благодійних акціях здачі донорської крові: "Вчини по-козацьки –
врятуй життя" та "Вампіріада – 2019".
За ініціативи ради студентського самоврядування та профкому студентів
проводилися волонтерські акції зі збору іграшок, одягу та канцелярського приладдя для
мешканців Обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім»;
для дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на лікуванні в
медичних закладах міста; для мешканців Житомирського обласного центру соціальної та
психологічної допомоги; для мешканців геріатричного пансіонату. Організовано збір
коштів для онкохворої матері 3 дітей, яка потребує коштовного лікування.
Студенти інституту взяли участь у прес-конференції за підсумками 14 акції ВБФ
«Серце до Серця» та передали закуплене медичне обладнання.

123

В Житомирському медичному інституті відбувся Благодійний новорічний ярмарок
солодощів, усі зібрані кошти від якого направлено до Фонду допомоги онкохворим дітям
"Разом до життя".
Відвідано Житомирський центр захисту тварин «Four Paws», який проводив
інформаційно-просвітницьку роботу з питань забезпечення комфортного та безпечного
співіснування людини і тварини у м. Житомирі шляхом регулювання чисельності
безпритульних тварин гуманними методами.
У щорічному відкритому фестивалі студентської творчості «Листопад-fest» студенти
інституту посіли 3 місце; отримали перемогу в номінації «За любов до української пісні»;
стали дипломантами фестивалю.
Студенти закладу взяли участь в урочистому відкритті Х Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка де під
акомпанемент бандури виконали пісню «Думи мої, думи» та ліричну композицію «У мене
немає дому».
На першому Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Energy Fest. студентка
ЖМІ Ковтун Тетяна здобула 2 місце в жанрі «Естрадний вокал».
Профком студентів та студентська Рада медичного інституту у відповідності до
угоди забезпечували захист прав та інтересів студентів, здійснювали постійний контроль
за використанням бюджетних та позабюджетних коштів, які виділялись на соціальнопобутові потреби студентів, проводили культурно-виховні, спортивно-оздоровчі заходи,
сприяли зміцненню навчальної дисципліни студентів, активізували роботу студентського
самоврядування.Студенти постійно заохочувались за успіхи в навчанні, науковій,
громадській роботі та в спорті.
Спільно вирішувались питання надання термінової матеріальної допомоги
студентам, організації громадського харчування, побутового та медичного
обслуговування студентів, розглядались справи про стягнення за порушення дисципліни
та правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.
Було передбачено корекцію негативних явищ в молодіжному середовищі та
співпрацю з батьками студентів.
Одним із розділів роботи ради студентського самоврядування є студентський клуб,
який займався організацією культурно-масових заходів (концерти до Дня працівника
освіти, Дня студента, Дня медичного працівника, організація вечорів відпочинку та ін.).
Відбулася звітно-виборча конференція за участю студентського активу інституту з
оприлюдненням доповіді про підсумки роботи за звітний період чинного голови ради
студентського самоврядування та проведення чергових виборів на заміщення цієї посади.
Первинна профспілкова організація інституту та рада студентського самоврядування
співпрацюють з Житомирською міською благодійною організацією «АСЕТ»,
Всеукраїнською студентською радою, студентською радою при МОЗ України, з
«Національним студентським союзом» та такими навчальними закладами як
Житомирський державний університет ім. І.Франка, Житомирський національний
агроекологічний університет, Житомирський військовий інститут НАУ ім. С.П. Корольова
та ін.
В рамках відзначення Міжнародного дня студентів та 145-річного ювілею
навчального закладу відбувся конкурс «Кращий студент ЖМІ - 2019».
У щорічному конкурсі краси і грації «Міс Insta_Zhmi», що проводився на офіційній
сторінці інституту в Instagram. Один з етапів конкурсу був приурочений до Всесвітнього
дня вишиванки, що традиційно відзначається 16 травня.
В інституті відзначили найромантичніший день року – День закоханих проведенням
майстер-класу з виготовлення креативних валентинок.
В Житомирському медичному інституті відбувся конкурсно-розважальний захід
«Містер гуртожитку - 2019», приурочений до Міжнародного дня студента.
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Для виявлення і забезпечення оптимальних соціально-психологічних умов для
розвитку особистості студента працювала соціально-психологічна служба. Здійснювався
систематичний моніторинг успішності та дисципліни, обліку відвідування для здійснення
корекції негативних факторів та проведення індивідуальної роботи зі студентами та
батьками. Було налагоджено психологічний супровід студентів, які потребують
психологічної підтримки.
Профілактика правопорушень і злочинності знаходилась під постійним контролем
адміністрації інституту.
Колектив ефективно співпрацював у цьому напрямку з обласним та міськими
управліннями у справах сім'ї, молоді та спорту, соціальними службами міста, які
допомагають організовувати просвітницько-правові, профілактичні заходи.
Продовжено реалізацію комплексних програм: «Інтелект. Творчість. Успіх», «Твій
дім – мій дім» (робота зі студентами з числа переселенців), «Увійди в наш дім!»
(адаптація студентів першокурсників), «Цінуй власне життя», «Патріот України»,
«Творити себе і свої життя».
Створено програму попередження негативних явищ в молодіжному середовищі та
негативних відхилень в міжособистісних стосунках з метою запобігання
конфліктним/мобінговим ситуаціям в освітньому процесі.
Куратори груп та завідувачі відділень проводили постійну профілактичну
індивідуальну роботу зі студентами, схильними до правопорушень.
Було впроваджено в практику виховної роботи модель формування безпечної
поведінки молоді щодо ВІЛ/СНІД. Студенти брали участь у заходах, присвячених
Всесвітньому Дню здоров'я, Міжнародному дню боротьби зі СНІДом, Дню боротьби з
туберкульозом.
Було проведено відкриту міжвузівську науково-практичну конференцію «Медичні
працівники і громадськість у боротьбі зі СНІДом», приурочену до Всесвітнього дня
боротьби зі СНІДом та встановлено мобільну лабораторію, де фахівці проводили анонімне
тестування на ВІЛ для всіх бажаючих.
Студенти інституту разом із волонтерами Червоного Хреста влаштовували для
мешканців Житомира у центрі міста майстер-класи з надання невідкладної допомоги та
навчали дітей доглядати за порожниною рота.
Студенти Житомирського медичного інституту взяли участь у міському конкурсівиставці стіннівок «Молодь обирає здоровий спосіб життя», організованому
Житомирською міською радою та Житомирським міським центром соціальних служб для
сім’ї, дітей і молоді. За підсумками конкурсу інститут отримав Подяку від Житомирського
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді міської ради за активну
громадську позицію, вагомий внесок у популяризацію здорового способу життя та участь
у міській виставці-конкурсі малюнків, плакатів та коміксів «За здоровий спосіб життя».
Виховна робота у гуртожитку інституту була спрямована на всебічний розвиток
особистості і на формування культури молодої людини через розуміння самого себе,
усвідомлення себе як частини великого суспільства шляхом самореалізації. У виховній
роботі гуртожитку використовувались різноманітні форми й методи. Активно працювали
органи самоврядування: рада гуртожитку та старостат.
Члени студентської ради залучалися до участі у формуванні керівних органів і
плануванні роботи.
Студенти медичного інституту – постійні учасники спортивних змагань з різних
видів спорту серед вищих навчальних закладів області.
В межах інституту проведено спартакіаду з міні-футболу, легкоатлетичного кросу,
настільного тенісу, та армрестлінгу.
Студенти Житомирського медичного інституту стали переможцями у чемпіонаті з
черлідингу у м. Києві.
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Студенти в складі збірної команди «Форсаж Житомир» взяли участь у змаганнях на
човнах-драконах, де здобули 1 місце в запливі на 200 м. і 3 місце в запливі на 500 м.
Команда інституту «100% ЖМІ» взяла участь у Космічному напівмарафоні пам’яті
Л.К. Каденюка, де студенти брали участь у забігу на 1 км, а дівчата здобули 1 місце в
змаганнях з чирлідингу.
У питаннях виховної роботи адміністрація інституту, профспілковий комітет
студентів підтримували постійний зв'язок з міськими, районними комісіями у справах сім'ї
та молоді при облдержадміністрації, відділом внутрішніх справ райвиконкому,
громадськими організаціями, благодійними фондами.
Про результативність виховної роботи свідчить відсутність випадків притягнення
студентів до кримінальної відповідальності, порушень норм закону та тенденція знижень
пропусків занять студентів без поважних причин.
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VIIІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО
ПРОЦЕСУ
Інститут у цілому укомплектовано керівними та педагогічними кадрами з
відповідним досвідом практичної та педагогічної роботи.
Адміністрація інституту створює належні умови праці, забезпечує медичне
обслуговування працівників, а також підвищення кваліфікації викладачами та керівного
складукожного року, сприяє вільному вибору форм навчання, підтримує в колективі
належний морально-психологічний клімат.
Навчально-виховний процес в інституті забезпечували - 117 штатний викладач, з
них: 47 - лікарі, 70 - педагоги з освітою за фахом. Середній вік викладачів становить 45 років, середній педагогічний стаж – 22 роки.
У звітному навчальному році атестацію проходили 29 викладачів, яким присвоєно
(підтверджено) відповідні кваліфікаційні категорії.
У процентному відношенні наявність штатних викладачів кожної кваліфікаційної
категорії у навчальному закладі наступна:
- вища категорія – 79 осіб;
- І категорія –22 особи;
- ІІ категорія – 22 особи;
- спеціаліст – 9 осіб;
- педагогічне звання „викладач-методист” – 56 осіб ;
- педагогічне звання „старший викладач” – 5 осіб;
- професор – 3особи;
- доцент – 6 осіб;
- доктор медичних наук – 4 особи;
- кандидати наук – 18 осіб;
- заслужений лікар України – 1 особа;
- заслужений тренер України – 1 особа ;
- займаються науковою роботою 16 осіб, із них:
- пошукачі – 12 осіб;
- аспіранти – 4 особи.
Погодинники – 27 осіб.
Сумісників – 1.
Всі викладачі мають відповідну вищу базову освіту.
Щорічно підвищують свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації.
Характеристика підвищення кваліфікації:
Навчальні
ФПК
Стажування
роки
План
Виконано
План
Виконано
2019-2020
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Кількість викладачів, які підвищували кваліфікацію на ФПК:
НМУ ім. О.О. Богомольця – 13;
Житомирський державний університет імені І. Франка– 1;
Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти – 26;
Житомирський медичний інститут, КПК- 44;
Стажування– 7;
ПУЕТ - 3;
Шляхом участі у конференціях, вебінарах і ін., що
підтверджено відповідними сертифікатами – 18.
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