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І. ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ

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

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 закладів вищої медичної освіти.
- Підготовка до вступу у заклади вищої освіти 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»,
«Про фахову передвищу освіту» Статуту закладу освіти, затвердженого рішенням сесії
Житомирської обласної ради від 05.03.2020 року № 1848 «Статут Житомирського медичного
інституту Житомирської обласної ради (нова редакція)», погоджений загальними зборами
трудового колективу від 17 лютого 2020 року Протокол № 1 та іншими законодавчими
актами. Втручання органів державного управління у навчальну, наукову, господарську та іншу
діяльність закладу допускається лише у випадках, передбачених чинним законодавством
України.
Перелік ліцензованих і акредитованих спеціальностей:

Підготовка бакалаврів

1.

22
Охорона
здоров’я

223
Медсестринство

356-л

24.04.2019 р.

ІК

Протокол засідання
Акредитаційної
комісії України
№ 135
від 18.04.2019 р.

120

ІІ

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

ІІ

06009823 15.06.20 р.

2.

22
Охорона
здоров’я

224
Технології
медичної
діагностики та
лікування

356-л

24.04.2019 р.

06009825 15.06.20 р.
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3.

1.

2.

1.

2.

22
Охорона
здоров’я

227
Фізична терапія,
ерготерапія

356-л

24.04.2019 р.

60

Підготовка магістрів

ІІ

Протокол засідання
Акредитаційної
22
223
комісії України
Охорона
Медсестринство
356-л
24.04.2019 р.
ІК
50
ІV
№ 115 від
здоров’я
31.03.2015 р.
06009824 15.06.20 р.
Протокол
засідання
Національного
229
22
агентства із
Громадське
356-л
24.04.2019 р.
Охорона
ІV
забезпечення
якості 60
здоров’я
здоров’я
вищої освіти
№ 8 від 18.05.21 р.
1504
21.05.21 р.
Відокремлений структурний підрозділ фаховий коледж Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради
Протокол засідання
Акредитаційної
22
223
комісії України
Охорона
Медсестринство
КК
420
І
№ 139 від
здоров’я
03.06.2020 р.
356-л
24.04.2019 р.
06009769 03.06.20 р.
22
221
Охорона
Стоматологія
КК 06009766 03.06.20 р. 180
І
здоров’я
950

У 2020-2021 н.р. розпочато підготовку здобувачів освіти за спеціальністю 223
«Медсестринство» освітнього ступеню бакалавр за заочною формою навчання.
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ІІ. 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» (зі змінами).
4. Закону України «Про вищу освіту» (зі змінами).
5. Закону України «Про фахову передвищу освіту».
6. 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».
7. Наказу МОН України від 16.10.2009 р.№ 943 «Про запровадження у вищих
навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи».
8. 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».
9. Наказу МОН України від 08.04.1993 р. № 93 «Про затвердження Положення про
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (зі змінами).
10. Наказу МОН України від 15.09.2010 № 877 «Про внесення змін до переліку
предметів загальноосвітньої підготовки у ВНЗ І-І р.а., які здійснюють підготовку на основі
базової загальної середньої освіти».
11. Наказу МОН України від 07.12.2018 р. №1369 «Про затвердження Порядку
проведення державної підсумкової атестації» (зі змінами).
12. 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, № 451 від 21.04.2016 р., № 480 від 04.05.2016 р.
13. Наказу МОН України від 13.02.2019 р. № 179 «Про затвердження форм документів
з підготовки фахівців у закладах вищої освіти» (зі змінами).
14. Наказу МОН України від 25.02.2021 р. № 102 «Про затвердження форм документів
про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки».
15. Наказу МОН України від 18.01.2018 р. № 54 «Про затвердження Положення про
порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у
закладах вищої освіти , а також надання їм академічної відпустки».
16. 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».
17. 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» (зі змінами).
18. 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» (зі змінами).
19. 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».
20. 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.
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21. Постанови КМУ від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань
і спеціальностей, заякими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (зі змінами).
22. Постанови КМУ від 12.07.2004 року № 882 «Про питання стипендіального
забезпечення» (зі змінами).
23. Постанови КМУ від 28.12.2016 року № 1050 «Деякі питання стипендіального
забезпечення» (зі змінами).
24. Постанови КМУ від 28.12.2016 року № 1047 «Про розміри стипендій у державних
та комунальних навчальних закладах, наукових установах» (зі змінами).
25. Постанови КМУ від 28.12.2016 року № 1045 «Деякі питання виплати соціальних
стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» (зі змінами).
26. Постанови КМУ від 08.02.2017 р. № 81 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1045».
27. Стандартів вищої освіти.
28. Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів від 12.04.2017 р.
29. Наказу МОН України від 20.04.2018 р. № 406 «Про затвердження
типової освітньої програми загальної середньої освіти ІІІ ступеня».
30. Наказу МОН України від 20.04.2018 р. № 408 «Про затвердження
типової освітньої програми загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (зі змінами).
31. 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».
32. 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 освітній
процес підготовки фахових молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів:
- Положення про відокремлений структурний підрозділ фаховий коледж
Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради Положення про
приймальну комісію відокремленого структурного підрозділу фахового коледжу
Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради
- Положення про приймальну комісію Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради
- Положення про профорієнтаційну роботу Житомирському медичному інституті
Житомирської обласної ради.
- Положення про диплом з відзнакою Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради.
- Положення про організацію освітнього процесу у Житомирському медичному
інституті Житомирської обласної ради.
- Положення про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти в Житомирському медичному інституті Житомирської обласної ради.
- Положення про участь здобувачів освіти Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради у забезпеченні якості вищої освіти.
- Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у
Житомирському медичному інституті Житомирської обласної ради.
- Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти Житомирського
медичного інституту Житомирської обласної ради права на вільний вибір навчальних
дисциплін.
- Положення про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та
інформальній освіті Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.
- Положення про академічні свободи учасників освітнього процесу.
- Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, педагогічних
працівників та здобувачів вищої освіти Житомирського медичного інституту Житомирської
обласної ради.
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- Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів Житомирського
медичного інституту Житомирської обласної ради
- Положення про студентський науково-дослідний гурток Житомирського
медичного інституту Житомирської обласної ради.
- Положення про студентське наукове товариство Житомирського медичного
інституту Житомирської обласної ради
- Положення про проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих
учених і здобувачів освіти Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.
- Положення про комісію з біоетики та науково-технічної експертизи
Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.
- Положення про рецензування статей в Житомирському медичному інституті
Житомирської обласної ради.
- Положення про навчання іноземних громадян у Житомирському медичному
інституті Житомирської обласної ради
- Положення про комiсiю з оцiнки корупцiйних ризикiв.
- Положення про політику запобігання, попередження та боротьби з сексуальними
домаганнями і дискримінацією в Житомирському медичному інституті Житомирської
обласної ради.
- Положення про виїзди за кордон працівників Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради з метою навчання, стажування, участі у наукових заходах,
проведення спільних досліджень.
- Положення про визнання іноземних документів про освіту в Житомирському
медичному інституті Житомирської обласної ради.
- Положення про порядок розроблення та періодичний перегляд освітніх програм.
- Положення про апеляцію результатів контрольних заходів знань здобувачами
вищої освіти Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.
- Положення про порядок надання академічних відпусток та повторне навчання
- Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти
Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.
- Положення про порядок призначення і виплату стипендій студентам
Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.
- Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни у
Житомирському медичному інституті Житомирської обласної ради.
- Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін.
- Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів
вищої освіти Житомирського медичного інституту згідно з Європейською кредитнотрансферно-накопичувальною системою.
- Положення про кредитно-трансферну систему організації освітнього процесу у
Житомирському медичному інституті Житомирської обласної ради.
- Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-трансферній
системі організації освітнього процесу у Житомирському медичному інституті Житомирської
обласної ради.
- Положення про порядок вiдпрацювання здобувачами освіти Житомирського
медичного iнституту Житомирської обласної ради пропущених лекцiйних, практичних,
лабораторних та семiнарських занять.
- Положення про перезарахування навчальних дисциплiн та визначення академічної
рiзницi для здобувачів Житомирського медичного iнституту Житомирської обласної ради.
- Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу
Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.
- Положення про наукову діяльність, магістратуру, підготовку і захист
кваліфікаційних магістерських робіт в Житомирському медичному інституті Житомирської
обласної ради.
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- Положення про центр експертизи та моніторингу якості освітньої діяльності у
Житомирському медичному інституті Житомирської обласної ради.
- Положення про опитування учасників освітнього процесу, здобувачів вищої освіти
стосовно якості освітньої діяльності Житомирського медичного інституту Житомирської
обласної ради
- Положення про планування та облік роботи педагогічних та науково-педагогічних
працівників Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.
- Положення про закордонну практику здобувачів вищої освіти.
- Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів
академічної групи Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.
- Положення про ведення журналів обліку роботи академічних груп Житомирського
медичного інституту Житомирської обласної ради.
- Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості здобувачами освіти
Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.
- Положення про самостійну роботу студентів Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради.;
- Положення про відкрите заняття Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради.
- Положення про комплекти контрольних робіт та критерії оцінювання знань
студентів в Житомирському медичному інституті Житомирської обласної ради.;
- Положення про конкурс на кращу методичну розробку серед педагогічних
працівників Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.;
- Положення про порядок організації прийому іноземних гостей у Житомирському
медичному інституті Житомирської обласної ради.;
- Положення про надання матеріальної допомоги, преміювання та матеріальне
заохочення здобувачів освіти Житомирського медичного інституту Житомирської обласної
ради.;
- Положення про раду профілактики правопорушень Житомирського медичного
інституту Житомирської обласної ради;
- Положення про організацію виховної роботи в Житомирському медичному
інституті Житомирської обласної ради
- Положення про студентську раду гуртожитку Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради
- Положення про вибори Голови Ради студентського самоврядування
Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради
- Положення про студентський гуртожиток Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради
- Положення про психологічну службу Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради
- Положення про раду кураторів груп Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради
- Положення про загальноінститутський конкурс професійного визнання
«Тріумф/Людина року»
- Положення про Книгу пошани Житомирського медичного інституту Житомирської
обласної ради
- Положення про конкурс «Творчий портрет молодого викладача»
- Положення про «Школу лідерства – школу перспектив» Житомирського медичного
інституту Житомирської обласної ради
- Положення про порядок запобігання та врегулювання потенційного й реального
конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради.
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- Положення про Фонд соціальної допомоги здобувачам освіти Житомирського
медичного інституту Житомирської обласної ради.
- Положення про е-голосування та порядок участі у виборах голови ради
студентського самоврядування Житомирського медичного інституту Житомирської обласної
ради.
- Положення про навчальні кабінети та лабораторії Житомирського медичного
інституту Житомирської обласної ради.
- Положення про паспортизацію лабораторій, кабінетів, інших об’єктів навчальновиробничого призначення Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.;
- Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних
та педагогічних працівників Житомирського медичного інституту Житомирської обласної
ради.;
- Положення про школу молодого викладача та наставництво у Житомирському
медичному інституті Житомирської обласної ради.;
- Положення про атестаційну комісію та атестацію педагогічних працівників
Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.;
- Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науковопедагогічних працівників Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.
- Положення про експертну групу з оцінювання професійної діяльності педагогічних
працівників Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.;
- Положення про дистанційне навчання у Житомирському медичному інституті
Житомирської обласної ради;
- Положення про організацію поточного, семестрового контролю та атестації
здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання у Житомирському
медичному інституті Житомирської обласної ради.;
- Положення про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення у Житомирському медичному інституті Житомирської
обласної ради.;
- Положення
про студентське самоврядування в Житомирському медичному
інституті Житомирської обласної ради.;
- Положення про порядок розгляду кандидатур щодо присвоєння вчених звань у
Житомирському медичному інституті Житомирської обласної ради.
- Положення про порядок проведення конкурсу при заміщенні вакантних посад
науково-педагогічних працівників;
- Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у
наукових і навчальних працях науково-педагогічних (педагогічних) працівників,здобувачів
освіти, наукових ступенів та вчених звань в Житомирському медичному інституті
Житомирської обласної ради.;
- Положення про вчену раду Житомирського медичного інституту Житомирської
обласної ради;
- Положення про науково-методичну раду Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради;;
- Положення про випускову кафедру Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради;
- Положення про запобігання та протидію боулінгу у Житомирському медичному
інституті Житомирської обласної ради
- Положення про Адміністративну раду;
- Положення про переведення, відрахування та поновлення здобувачів освіти;
- Положення про переведення студентів Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради з навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на
навчання за кошти обласного бюджету.;
- Положення про ректорат;
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- Положення про роботу з кадровим резервом
- Положення про порядок ведення особових справ педагогічних та науковопедагогічних працівників
- Положення про відділ міжнародної та наукової діяльності
- Інструкція з діловодства ЖМІ;
- План заходів Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради з
виконання антикорупційної програми відповідно до Закону України «Про запобігання
корупції» на 2021 р.
- Порядок проведення таємного голосування Вченою радою інституту в умовах
карантинних обмежень.
- Порядок визнання документів та результатів навчання за програмами підвищення
кваліфікації та неформальної/інформальної освіти педагогічних та науково-педагогічних
працівників Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради
- Концепція освітньої діяльності Житомирського медичного інституту Житомирської
обласної ради.
- Концепція виховної діяльності Житомирського медичного інституту Житомирської
обласної ради.
- Концепція виховної роботи у гуртожитку Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради.
Складовою системи забезпечення якості вищої освіти в Житомирському
медичному інституті є виконання вимог Стратегії і перспективних напрямків розвитку
Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради на період до 2022 року,
також Стратегічних цілей по реалізації пріоритетних напрямків діяльності Житомирського
медичного інституту Житомирської обласної ради, Політики у сфері якості Житомирського
медичного інституту Житомирської обласної ради та Стратегії інтернаціоналізації
Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.
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
книгах вхідних документів і доводяться до відома на засіданнях Вченої ради, науковометодичної ради, 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;
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- 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 здобувачів 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 закладі освіті складається
єдиний плани внутрішньоінститутського контролю, який розробляються на навчальний рік і
включає попереджувальний, поточний, фронтальний, оглядовий, персональний, тематичний,
підсумковий контроль та проведення моніторингу успішності здобувачів. Результати
контролю аналізуються на засіданнях кафедр, циклових (предметних) комісій, вченої,
науково-методичної рад. Система контролю в цілому охоплює всі напрями освітнього процесу
з виконанням різних форм.
Прийом 2020
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 №345VI.
9. 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).
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10. Постанова КМУ від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей
загиблих шахтарів та гірничорятувальників» (зі змінами).
11. 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.
12. 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.
13. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 р. №1085 «Положення про
приймальну комісію вищого навчального закладу».
14. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.96 р. №245 «Про затвердження
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів ВНЗ».
15. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 р. №1541 «Деякі питання
організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства».
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.98 №65 «Про затвердження
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)».
17. Правила прийому до Коледжу КВНЗ «Житомирський медичний інститут»
Житомирської обласної ради в 2020 році. Затверджено Вченою радою від 29 січня 2020 р.
протокол № 9.
18. Правила прийому до відокремленого структурного підрозділу фахового коледжу
Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради в 2020 році. Затверджено
Вченою радою від 30 червня 2020 р. протокол № 14.
19. Положення про Приймальну комісію Коледжу КВНЗ «Житомирський медичний
інститут» Житомирської обласної ради. Затверджено Вченою радою від 29 січня 2020 року
протокол № 9.
20. Положення про Приймальну комісію відокремленого структурного підрозділу
фахового коледжу Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.
Затверджено Вченою радою від 30 червня 2020 року протокол № 14.
21. Правила прийому до КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської
обласної ради в 2020 році. Затверджено Вченою радою від 18 грудня 2019 р. протокол № 8.
22. Правила прийому зі змінами до Житомирського медичного інституту Житомирської
обласної ради в 2020 році. Затверджено Вченою радою від 15 травня 2020 р. протокол № 13.
23. Правила прийому зі змінами до Житомирського медичного інституту Житомирської
обласної ради в 2020 році. Затверджено Вченою радою від 16 вересня 2020 р. протокол № 3.
24. Положення про Приймальну комісію КВНЗ «Житомирський медичний інститут»
Житомирської обласної ради. Затверджено Вченою радою від 18 грудня 2019 р. протокол №
8.
25. Положення про Приймальну комісію Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради. Затверджено Вченою радою від 15 травня 2020 р. протокол №
13.
Профорієнтаційна робота:
Формування контингенту студентів проводиться на підставі Умов прийому на навчання
до закладів вищої освіти України в 2020 році, а також Умов прийому на навчання до закладів
фахової перед вищої освіти в 2020 році, що щорічно затверджуються Міністерством юстиції
України та Правил прийому до Житомирського медичного інституту ЖОР та відокремленого
структурного підрозділу фахового коледжу Житомирського медичного інституту ЖОР, а
також за рахунок профорієнтаційної роботи серед школярів, інформування громадськості
засобами ЗМІ, проведення науково-практичних конференцій, семінарів.
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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», «Пульс»; у проспектах та
довідниках для абітурієнтів «Абітурієнт – 2020»; 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 Житомирського медичного інституту
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.

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

2020
950
160
790
832
295
135
160

16
5
2
18

3
3
-

Інформація про результати роботи приймальної комісії
Житомирського медичного інституту у 2020 році

На
бюджетну
форму

На
контрактн
у форму

Із них за
цільовими
направлення
м

В тому числі
всього

Подано заяв

План прийому

Освітня програма
(спеціалізація)

Ліц. обсяг прийому

Спеціальність

Зараховано

Фаховий коледж Житомирського медичного інституту ЖОР

Лікувальна справа 9 кл.
223 Медсестринство
фаховий молодший
бакалавр

221 Стоматологія
фаховий молодший
бакалавр

223 Медсестринство
освітній ступінь
бакалавр

224
Технології медичної
діагностики та
лікування
освітній ступінь
бакалавр
227 Фізична терапія,
ерготерапія
освітній ступінь
бакалавр
223 Медсестринство
освітній ступінь
магістр
229 Громадське
здоров’я
освітній ступінь
магістр

98

32

20

-

12

11

2

-

-

2

109

47

34

-
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Сестринська справа 11 кл.
12
Акушерська справа
120
120
15
Стоматологія 9 кл.
60
28
120
Стоматологія 11 кл.
60
14
Стоматологія ортопедична 9
30
29
кл.
60
Стоматологія ортопедична 11
30
21
кл.
600
337
Всього 600
Житомирський медичний інститут ЖОР

1
7
6
5

-

-

1
7
6
5

18

-

-

18

11

-

-

11

129

54

Лікувальна справа 11 кл.
Сестринська справа 9 кл.

150

150

150

150

75

Медсестринство (4 роки)

108

23

21

-

2

Акушерська справа (4 роки)

33

10

10

-

-

63

14

14

-

-

Медсестринство (1 рік)

53

37

5

-

32

Медсестринство (2 роки)

42

35

10

-

25

40

75

8

8

-

-

20

2

1

1

-

-

Екстрена медицина (3 роки)

120

120

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

60

Фізична терапія, ерготерапія (4
роки)

60

60

80

12

12

-

-

Медсестринство (2 роки)

50

50

14

6

-

-

6

Громадське здоров’я
(2 роки)

60

60

25

20

-

-

20

495
832

166
295

81
135

-

85
160

350
950

Всього
Всього
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Контингент студентів медичного інституту на 01.10.2020/2021 н.р.
Контингент студентів на початок навчального року складав 1052 осіб:
за державним замовленням 506 осіб;
за контрактом 546 осіб;
Випуск: 148 – державна форма навчання, 280 контрактна форма навчання.
ПЛАН ПРИЙОМУ
до Житомирського медичного інституту
на 2021-2022 навчальний рік
№з/
п

Спеціальність

1

Освітня програма
(спеціалізація)

Прийом
Ліцензований
обсяг

Всього
регіональне
замовлення

120

60

60

10

Медсестринство (4 р)
денна
223 Медсестринство
освітній ступінь
бакалавр

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

2

224 Технології
медичної
діагностики та
лікування
освітній ступінь
бакалавр

Медсестринство ( 1 р)
денна/заочна
Технології медичної
діагностики та лікування
денна (4 р)
Технології медичної
діагностики та лікування
денна (2 р)

3

227 Фізична терапія,
ерготерапія

Фізична терапія, ерготерапія
денна (4 р)

60

15

4

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

Медсестринство,
денна/заочна
(2 р)

50

13

Громадське здоров’я,
денна/заочна
(2 р )

60

8

350

106

5

Всього:
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Відокремлений структурний підрозділ фахового коледжу
Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради
Спеціальність

1.

2.

223
Медсестринство

221 Стоматологія

Ліцензійний
обсяг

420

180

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

Освітня програма
(спеціалізація)

Всього

Основні напрями роботи педагогічного колективу Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної радина 2020– 2021 н.р.
1. Систематичне вивчення й аналіз навчальних планів, програм, інструктивних
матеріалів, методичних матеріалів щодо змісту, форм і методів організації освітньо-виховного
процесу.
2. Вивчення й аналіз стану викладання, якості навчальних досягнень здобувачів освіти;
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; 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, науково-методичної рад, засідань кафедр, циклових комісій
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планувати, висвітлюючи актуальні питання розв'язання методичної проблеми.
12. Завідувачам кафедр, головам циклових комісій вивчити та узагальнити досвід роботи
педагогічних та науково-педагогічних працівників з впровадження в 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.
В інституті планово проводились засідання рад, тематика найбільш вдалих засідань вченої
та науково-методичної ради, спільних засідань кафедр, циклових комісій у поточному
навчальному році:
Вчені ради:
− Підготовка до нового навчального року в умовах пандемії з мето створення безпечних
умов у Житомирському медичному інституті Житомирської обласної ради.
− Про особливості проведення освітнього процесу на 2020/2021 навчальний рік в умовах
карантинних обмежень, пов’язаних з COVID-19.
− Про дотримання епідеміологічного режиму і забезпечення закладу необхідними
засобами захисту і дезрижиму.
− Організація навчання іноземних студентів в 2020/2021 навчальному році в умовах
карантинних обмежень, забезпечення умов проживання.
− Особливості організації роботи відділення післядипломної освіти молодших медичних
спеціалістів у зв’язку з COVID-19.
− Бібліотека інституту: сучасні формати наукової, освітньої та творчої комунікації.
− Про роботу СНТ інституту: досягнення, недоліки та завдання на майбутнє.
− Інформація про стан підготовки до захисту магістерських робіт.
− Аналіз діяльності навчально-методичного відділу за 2020-2021 н.р.
− Стан роботи відділення післядипломної освіти, проблеми та перспективи розвитку.
− Про стан фінансового забезпечення на перше півріччя поточного року і заходи по
економії коштів.
− Стан організації та ефективність проходження практик студентами в тренінговому
центрі.
Науково-методичні ради:
− Про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в навчальному закладі.
Оновлення нормативної бази щодо забезпечення якості освіти в закладі.
− Про забезпечення анкетування здобувачів освіти про якість надання освітніх послуг в
Google-Forms.
− Підвищення кваліфікації. Нові правила. Атестація педагогічних працівників.
− Про досвід впровадження інноваційних методик викладання в освітній процес.
Вагомі досягнення інституту у 2020-2021 навчальному році:
− Відповідно до затвердженого Міністром охорони здоров'я України і Президентом
НАМИ України «Реєстром з’їздів, симпозіумів та науково-практичних конференцій»: - в
жовтні 2020 року інститут організував і провів XI Науково-практичну конференцію з
міжнародною участю «Вища освіта та практика в медсестринстві». У конференції взяли
участь більше 300 науковців і практикуючих медичних працівників та представників
громадських організацій із країн Європейського Союзу: Польщі, Словаччини, Чехії. У
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листопаді 2020 року було проведено І міжвузівську науково-практичну конференцію з
міжнародною участю «Актуальні питання підготовки та наукової діяльності магістрів галузі
знань «Охорона 7 здоров'я».
− Видано два щорічних випуски українського журналу «Магістр медсестринства»,
«Вісник Житомирського медичного інституту», збірник матеріалів XI Науково-практичної
конференції з міжнародною участю «Вища освіта та практика в медсестринстві» та збірник
матеріалів І міжвузівської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні
питання підготовки та наукової діяльності магістрів галузі знань «Охорона здоров'я».
− За значний внесок у розвиток охорони здоров’я, високий професіоналізм, відданість
справі, ініціативність та досягнуті успіхи в роботі ректора Житомирського медичного
інституту Житомирської обласної ради, доктора медичних наук, професора Віктора Шатила
нагороджено відзнакою «За заслуги перед містом Житомиром» І ступеня.
− Відповідно до наказу МОН №420 від 15.04.2021 року за поданням вченої ради
інституту проректору з соціально-гуманітарного розвитку та міжнародного співробітництва,
кандидату педагогічних наук Горай О.В., начальнику навчально-методичного відділу,
кандидату педагогічних наук Поплавській С.Д. присвоєно вченні звання доцента.
− Завідувач навчально-виробничої практики Можарівська А.А. успішно захистила
дисертаційне дослідження та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук за
спеціальністю14.02.03 «Соціальна медицина».
− Науково-педагогічні співробітники інституту Круковська І.М., Махновська І.Р.,
Коваленко В.О., Антонов О.В., Дмитрук О.В., Дядюк В.В., Заблоцька О.С., Ніколаєва І.М.
підвищили свій фаховий рівень шляхом участі в міжнародному стажуванні на базі Вищої
школи агробізнесу (м. Ломже, Польша). (березень-квітень, 2021 р.)
− Успішно акредитовано освітньо-професійну програму 229 «Громадське здоров’я» для
другого (магістерського) рівня (березень, 2021 р.).
− Вперше в історії закладу відбувся захист 44 кваліфікаційних магістерських робіт
здобувачів вищої освіти за ОПП 229 «Громадське здоров'я». Навчаючись за даною програмою
студенти
оволоділи глибокими професійними знаннями, набули навичок самостійної
науково-практичної, дослідницької та навчально-методичної роботи з відповідного фаху.
(червень, 2021 р.)
− Заклад бере участь в україно-швейцарському проєкті «Розвиток медичної освіти в
Україні», що діє за сприяння Швейцарського інституту тропічної медицини та громадського
здоров’я (Swiss TPH) і за фінансування Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва
(Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC). Проєкт триватиме до кінця 2022 року,
його загальний бюджет становить 5 млн швейцарських франків. У 2020-2021 навчальному
році інституту було надавно обладнання для дистанційного навчання та високотехнологічне
обладнання для навчально тренінгового симуляційного центру.
− 25 червня 2021 року за участі і фінансування Україно-швейцарського проєкту на базі
інституту відкрито навчально-тренінговий центр (НТЦ) Житомирського медичного інституту.
− В рамках україно-швейцарського проєкту співробітники інституту Боримська Л.В.,
Степанчук В.В., Лаговська Г.І. пройшли тренінговий онлайн-курс «Групи рівних. Заклади
вищої медичної освіти». (жовтень-грудень 2020 р.)
− Науково-педагогічні працівники інституту публікували результати власних наукових
розвідок у виданнях, які входять до наукометричних баз даних Index Copernicus, Web of
Science, Scopus: - Goray, O.V., Poplavska, S.D. The objectives and practical aspects of quality
assurance system of higher education. International Journal of Higher Education, 2020, 9(7), Р. 119129. - Gordiichuk, S.V., Goray, O.V. Quality management of educational activities in the training of
specialists in the field of health care: The case of ukrainian medical HEIs.International Journal of
Learning, Teaching and Educational Research, 2020, 19(8), Р. 371-392. - Zablotska O., Nikolaeva I.,
Tartachnyk I., Ageeva A. Regulations of the chemical composition of drinking water in the world
and Ukraine: comparative analysis // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 7th
International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United
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Kingdom. 2020. Pp. 256-252. URL: http://sci-conf.com.ua. - Zablotska O. S., Nikolaeva I. M.,
Tartachnyk I. A. Laboratory diagnostics of sanitary toxicological indicators of drinking water safety
in Ukraine: methods and instructions // Innovative development of science and education. Abstracts
of the 2nd International scientific and practical conference. ISGT Publishing House. Athens, Greece.
2020. Pp. 87-91. URL: http://sci-conf.com.ua. Наукові здобутки працівників внесено до
міжнародного депозитарію. Визначено Індекс Хірша кожного науковця інституту.
− 27 листопада 2020 року на базі Житомирського медичного інституту відбулася щорічна
VI Міжвузівська студентська науково-практична інтернет-конференція «Професійні мовні
компетенції сучасного фахівця».
− Проведена ІV Регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми
лабораторної діагностики» (15-16 квітня 2021 р.).
− В рамках реалізації програми «Два дипломи», закладом освіти та Європейським
фондом освіти та розвитку (м. Познань, Польща) підписано договір про розробку та
реалізацію міжнародної навчальної програми з підготовки медичних сестер. Студенти, що вже
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, мають можливість навчатися
за даною програмою як в Житомирському медичному інституті так і в закладі вищої освіти в
м. Познань для отримання диплома бакалавра (2020 р.).
− Здобувачі освіти інституту Юрченко М. та Антонова А. отримали стипендію міського
голови. (червень, 2021 р.).
− Студентка 402 групи відділення «Сестринська справа та профілактична стоматологія»
Мельник Дар'я взяла участь у ХХV Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих
вчених в м. Тернопіль та здобула диплом ІІ ступеня.
− Студентка відділення «Лікувальна справа» Лобас Регіна взяла участь у IV Міжнародній
науково-практичній конференції «Priority directions of science and technology development» (м.
Київ, грудень 2020 р.).
− Студенти інституту були залучені до участі в міжнародних проєктах UniStudy Guide,
мали можливість брати участь в тренінгу з написання проєктів для грантових програм.
− Голова студентської ради інституту Польова Ірина взяла участь в онлайн-тренінгу
Національного студентського об'єднання експертів з питань якості вищої освіти - UAS QA
Pool.
− У Міжнародний День захисту дітей представники студентського самоврядування та
профспілкового комітету студентів відвідали соціально-реабілітаційний центр для дітей віком
3-18 років «Сонячний дім», де провели акцію «Подаруй дітям усмішку». (1 червня 2021 р.)
− На ХХІІІ Міжнародному студентському фестивалі «Барви осені», організованому
Асоціацією навчальних закладів України приватної форми власності, студентка 102 групи
відділення «Сестринська справа та профілактична стоматологія» Дар'я Астахова отримала
перемогу в номінації «Піднесення соціально важливих тем засобами мистецтва» (25-30
листопада 2020 р.); виборола ІІ місце в номінації «Вокал» з-поміж 160 учасників у
Всеукраїнському конкурсі мистецтв «Жінок оспівую красу». Також отримала Гран-прі на
Регіональному мистецькому пісенному фестивалі-конкурсі «На крилах юності» до Дня молоді.
(червень, 2021 р.)
− Студентка 301 групи відділення «Лікувально-акушерська справа», майстер спорту
України Лілія Павлюк здобула ІІ місце в легкому контакті та перемогу в дозованому контакті
на ХХІ Чемпіонаті України «Кубок України з рукопашного бою» (15 травня 2021 р.).
− У спортивних змаганнях «Осінній марафон» з веслування на човнах «Дракон»,
студенти інституту здобули ІІІ місце (вересень 2020 р.);
− У складі збірної команди м. Житомира «Форсаж Житомир» студенти інституту взяли
участь у Всеукраїнських змаганнях з веслування на човнах «Дракон», та на запливі 500
метрів, посіли ІІІ місце (вересень, 2020 р.);
− Команда студентів інституту була учасником змагань з регбі у якості групи підтримки
«Поліські бізони – 2020», м. Житомир (вересень, 2020 р.);
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− На відкритому чемпіонаті Житомирської обласної федерації з веслування на човнах
«ДРАКОН» із загальної фізичної підготовки, студентки здобули два других місця в тязі
штанги та два третіх місця в змаганнях з жиму штанги. Чоловіча команда виборола ІІІ перших,
два ІІ і два ІІІ місця у різних вікових категоріях. (лютий, 2021 р.);
− На змаганнях з веслування на човнах Дракон в м. Київ студенти інституту взяли участь
у складі команд й вибороли І та ІІ місце: Павлюк Л. в збірній команді дівчат ІІ місце;
Дмітрієв О. І місце. (червень, 2021 р.).

Робота бібліотеки
2020 рік був складним і надзвичайно важливим. Хоча пандемія і внесла свої корективи,
вона змінила не тільки наше життя, але і наш спосіб виконання службових обов’язків. Але
незважаючи на безпрецедентність ситуації вся робота бібліотеки у 2020 році була спрямована
на реалізацію основної місії - інформаційне забезпечення освітнього та наукового процесів,
що передбачає повне та оперативне задоволення інформаційних потреб користувачів.
Інформаційно-комунікаційна діяльність книгозбірні протягом року відбувалася у двох
взаємопов’язаних і взаємозалежних професійно-діяльнісних комунікаційних середовищах:
виробничо-комунікаційному та сервісно-комунікаційному.
У виробничо-комунікаційному здійснювалася організаційно-управлінська комунікація,
яка забезпечувала створення і формування інформаційних продуктів:
1.
Організація фонду;
2.
Каталоги та картотеки;
3.
Бази даних власної генерації;
4.
Інформаційно-аналітичні продукти: збірники, довідкові видання, письмові
довідки, звіти, рекомендовані списки літератури, віртуальна виставкова діяльність, продукція
оглядового характеру тощо.
У сервісно-комунікаційному здійснювалася
реалізація бібліотечно-інформаційних
послуг, надання доступу до інформаційних продуктів власної генерації, а також інших
вітчизняних і зарубіжних інформаційних центрів, забезпечення зворотного зв’язку з
користувачами.
Всього за звітний період обслуговано –1778 користувачів, із них:
- за єдиним реєстраційним обліком – 1395;
- по системі інформаційного обслуговування – 383;
відвідування – 49208,
у т.ч. к-сть звернень на вебсайт – 30107;
книговидача – 68598 екз.,
книгозабезпечення – 54,
обертаність – 1,2.
Фонд бібліотеки складає 96054 документів.
За 2020 рік надійшло 758 примірників на суму 32452 грн. Це підручники з
загальноосвітніх дисциплін для студентів І курсу коледжу, які були передані безкоштовно
бібліотеці інституту Новоград-Волинським медичним коледжем.
На 2021 рік передплачено 24 назви періодичних видань на загальну суму 19514 грн. 8
видань - електронних.
Одним із джерел поповнення електронного ресурсу є повнотекстові версії навчальнометодичних програм, лекційних матеріалів, рекомендацій до самостійних робіт, посібників та
підручників, які розміщено в локальній мережі інституту «Інтранет», а також банк тестів,
доступ до яких надається в локальній мережі «Колоквіум».
Система каталогів та картотек є складовою частиною довідково-бібліографічного
апарату бібліотеки: алфавітний, систематичний, електронний. Картотека книгозабезпечення
освітніх програм створена у 2019 р., робота над нею продовжується і зараз. Краєзнавча та
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систематична карткові картотеки законсервовані і формуються тільки в електронному
вигляді.
В програмі АБІС «ІРБІС» створюється ЕК, який налічує 18744 записів з описами книг,
періодичних видань та статей: БД «Систематична картотека статей» - 16723, БД
«Краєзнавство - 141, БД «Книги » - 1827. БД - Магістерські роботи – 37. А у 2020 створено БД
«Праці викладачів ЖМІ» - 16.
Бібліотекарі працювали над поповненням баз даних та введенням книжкового фонду
бібліотеки, частина вносилась в зворотній хронології. Здійснювалося штрих-кодування
найбільш використовуваної частини фонду.
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 є передплатні електронні періодичні видання та відкриті електронні ресурси,
зокрема ті, що доступні через світову мережу Інтернет.
Через необхідність обміну інформацією та створення єдиного інформаційного простору
найважливішим напрямом в роботі бібліотеки є інтеграція і спільне використання
інформаційно-матеріальних ресурсів. Книгозбірня – член корпорації медичних бібліотек з
формування спільного електронного інформаційного ресурсу «Зведений каталог медичних
бібліотек України». Протягом звітного періоду систематизовано, предметизовано та складено
бібліографічні описи 2167 документів. З корпорації надійшло 1816 записів, відправлено 351.
Довідково-бібліографічне інформування здійснювалося за такими напрямами:
виконання різноманітних довідок на замовлення користувачів;
бібліографічне інформування та консультування (у т.ч. у системі ВРІ);
підготовка наочних та віртуальних виставок, переглядів;
створення бібліографічної продукції;
редагування бібліографічних списків, посилань.
Для задоволення інформаційних потреб користувачів за 2020 рік виконано 596
замовлень щодо добору літератури, бібліотечно-бібліографічних довідок. Надавались послуги
у визначенні індексів УДК статей до наукових збірників, журналів, наукових, магістерських
робіт. Усього надано 202 таких послуг.
Крім того, зростає попит на повнотекстові довідки. Для підвищення ефективності
обслуговування, фахівці бібліотеки проводили моніторинг репозитаріїв та електронних
каталогів інших бібліотек в пошуку потрібної інформації для користувачів. Для
максимального задоволення потреб, орієнтації у сучасному потоці інформації наших
користувачів ми зверталися до наших колег, і зокрема ННМБУ, які знаходили потрібну для
нас інформацію.
Одна із форм інформаційної роботи – індивідуальний інформаційний супровід навчання
студентів магістратури та науковців закладу. Протягом року бібліотека підготувала
рекомендовані списки літератури за тематикою магістерських робіт, зокрема «Стратегічне
управління якістю освітньої діяльності у ЗВО», «Роль медичної сестри в профілактиці та
ранньої діагностики злоякісних новоутворень візуальної локалізації», «Обґрунтування
сучасних підходів до профілактики цукрового діабету ІІ типу серед населення Житомирської
області», «Роль медичної сестри в профілактиці кору», «Демографічні проблеми
Житомирської області як визначальний чинник громадського здоров'я» тощо.
Працівники бібліотеки активно працюють в напрямку просування інформаційних
послуг в середовище інституту, використовуючи низку способів інформування. Важливим є
взаємозв’язок із кафедрами, які є головними організаторами наукової роботи, успішно
практикуємо електронну розсилку адресних інформаційних повідомлень про нові
надходження, виставки та заходи, що проводяться.
Сьогодні публікаційна активність ЗВО є найважливішим показником його наукової
репутації. Бібліотека протягом звітного періоду підтримувала публікаційну активність
інституту: надавала інформаційну та консультативну допомогу авторам з основ пошуку
необхідної інформації, роботи з базами даних та щодо методики складання списку
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використаної літератури до наукових робіт, навчально-методичних видань згідно ДСТУ,
здійснювала консультативний бібліографічний супровід наукового періодичного видання
інституту «Магістр медсестринства».
Стратегічним напрямом розвитку бібліотечно-інформаційного сервісу стала дистанційна
форма обслуговування користувачів. В цьому році кардинально оновлена сторінка бібліотеки
на вебсайті інституту, хоча і досі з технічних причин організація доступу до ЕК у режимі
онлайн неможлива.
Але працівники книгозбірні знаходили інші шляхи задоволення інформаційних потреб
наших користувачів. Зокрема, дотичним до роботи вебсайту бібліотеки є дистанційний сервіс
інформування окремих користувачів різних категорій чи груп засобами електронної пошти та
телекомунікаційного зв'язку з використанням різних додатків. Воно здійснювалося за такими
напрямками: тематичне інформування; рекомендаційні списки літератури; індексування тем
наукових праць, статей за УДК; інформування про нові надходження; задоволення разових
запитів; редагування бібліографічних описів, записів, посилань; електронна доставка
документів. У такому режимі обслуговано 396 абонента та надано відповіді на 523 запити.
Бібліотека представлена в соціальній мережі Facebook. Сторінка постійно наповнюється
інформацією та своєчасно оновлюється. Для більшого зацікавлення своїх користувачів та
підвищення якості підготовленого контенту бібліотекарі експериментують у формах подачі
віртуального матеріалу, використовуючи різні формати. А це дозволяє оптимально зберегти та
відобразити електронний варіант текстових документів, приєднати мультимедійні елементи,
візуальні ефекти. Таким чином підготовлено віртуальні виставки, презентації, відеоматеріали,
інфографіки різноманітної тематики: «Їсти та пити потрібно стільки, щоб наші сили цим
відновлювались, а не пригнічувались», «Спасителі життя людського», «Кожна людина
повинна бачити сонце», «Типи пацієнтів», «Користь сексу для здоров’я» тощо.
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.
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ІІІ. ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ
Практична підготовка здобувачів освіти інституту здійснюється згідно Положення про
проведення практики здобувачів освіти Житомирського медичного інституту ЖОР,
навчальних планів, графіків освітнього процесу та програм виробничих та переддипломних
практик. Традиційно проведення виробничих та переддипломних практики здійснюється в
закладах охорони здоровя залежно від профілю спеціальн6ості здобувачів, де вони мають
можливість удосконалювати фахові компетентності в реальних клінічних ситуаціях,
працюючи так звано «біля ліжка» хворого.
В 2020-2021 н.р. практична підготовка здійснювалась за змішаною та традиційною
(звичайною) формою.
За змішаною формою практична підготовка здійснювалась у період карантинних
обмежень з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Змішана
форма передбачала проведення практик в спеціалізованих кабінетах доклінічної практики
закладу освіти , де здобувачі мали можливість опрацьовувати практичні навички згідно
програми практики на фантомах та муляжах та удосконалювати фахові компетентності
необхідні для медичного спеціаліста. Здобувачі освіти працювали в доклінічних кабінетах
відповідно до їх спеціальностей, зокрема для спеціальності 223 Медсетринство здобувачі
освіти мали змогу проходити виробничу та переддипломну практики в кабінетах догляду за
хворими та маніпуляційних технологій, хірургії, педіатрії, сімейної медицини, терапії,
акушерства та гінекології, невідкладних станів дорослих та дітей, тощо. Всі кабінети
доклінічної практики інституту оснащені сучасними фантомами та муляжами, медичним
обладнанням та інструментарієм, що дозволяє забезпечити ефективність виконання
практичних навичок відповідно до програм практики. Під час проходження практики
практичні навички відпрацьовувались кожним студентом індивідуально згідно затверджених
уніфікованих протоколів їх виконання під керівництво професійних науково- педагогічних
працівників та методичних керівників. Такий формат проведення дозволив покращити як
теоретичну так і удосконалити підготовку майбутніх фахівців.
В період покращення епідемічної ситуації щодо коронавірусної хвороби COVID-19 та
виходу м. Житомира та Житомирської області з «червоної зони» карантинних обмежень
виробничі та переддипломні практики проводились на базах закладів охорони здоров'я міста
залежно від спеціальності здобувачів. Ці заклади є базами проходження практик та їх перелік
затверджений наказом Департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної державної
адміністрації № 14-ОС від 11.02.2021 р. З усіма базами практики укладені угоди на
проведення практик строком на 5 років.
Здобувачі освіти, проходячи практику в закладах охорони здоров'я, дотримувались
санітарно-гігієнічних вимог та інфекційного контролю. До початку всі здобувачі пройшли
обов’язково медичне обстеження та обстеження ІФА Ig-M до коронавірусної хвороби та лише
за умови негативного результату були допущені до практики у відділення закладів охорони
здоров'я.
Всі здобувачі освіти випускного курсу під час проходження переддипломної практики
мали можливість відпрацювати практичні навички в кабінетах до клінічної практики закладу
та працювати безпосередньо у відділеннях лікарень, лабораторій, тощо згідно програми
практики. Здобувачі освіти закладу виконали програми переддипломної та виробничої
практик та успішного захистили їх. Якісний показник захисту переддипломної практики по
закладу склав 95,4%, а середній бал – 4,5, що перевищує показники попереднього навчального
року.
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Зведена таблиця по інституту за 2020-2021 навч.рік
(переддипломна практика)

Всього по
інституту:

Кількість
студентів

«5»

Оцінка
«4»
«3»

413

212

182

19

«2»
-

не
з'явились
-

Середній
бал

Якісний
показник

4,5

95,4

Звіт відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів Житомирського
медичного інституту Житомирської обласної ради 2020-2021 н.р.
Відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів Житомирського
медичного інституту Житомирської обласної ради 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 складав на 2020р. 1938 слухачів. За ІІ півріччя 2020 року на курсах
підвищення кваліфікації пройшли навчання 572 слухача із числа молодших медичних
спеціалістів. Проведено навчання 100 викладачам ВМНЗ України з медсестринських
дисциплін. На 2021р. заплановано надання освітньої послуги на курсах підвищення
кваліфікації молодших медичних спеціалістів 1682 слухачам, з них за регіональним
замовлення 430 слухачів, за кошти фізичних та юридичних осіб 1252. За І півріччя 2021р.
пройшли навчання 1458 слухачів, із яких 1337 – молодші медичні спеціалісти з медичною
освітою та 121 – викладачі 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; проводилась
технічна підтримка дистанційного навчання в програмах Zoom, Proficonf, Microsoft Teams,
Viber.
Протягом 2020-2021 навчального року заняття на курсах підвищення кваліфікації
проводились за дистанційною формою навчання. Удосконалено навчально-методичне
забезпечення освітнього процесу слухачів відділення післядипломної освіти молодших
медичних спеціалістів на всіх циклах. Впроваджено новий цикл «Організація та упрвалінння
охороною здоров’я» для медичних директорів з медсестринства, заступників генеральних
директорів з медсестринства з вищою освітою ІІ рівня за ступенем магістра, на якому
пройшли навчання 14 магістрів з різних регіонів України. Проведено оновлення завдань для
підсумкового контролю, тестів та курсових робіт. Передатестаційне тестування молодших
медичних спеціалістів ЗОЗ проводилось дистанційно з використанням Google Forms,
посилання 40 циклів розміщено на офіційному сайті інституту.
Впродовж навчального року на курсах підвищення кваліфікації під час занять
обговорювалися актуальні питання: інтегрованого ведення хвороб дитячого віку,
профілактики передачі ВІЛ/СНІД інфекції, туберкульозу, цукрового діабету, особливо
небезпечних інфекційних захворювань, імунопрофілактики, профілактики йододефіциту,
громадського здоров'я, паліативної медицини, невідкладної медичної допомоги та інших
важливих питань медичної практики.
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ІV. ОСВІТНЬО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Основними напрямами освітньо-методичної роботи інституту в 2020-2021 навчальному
році були такі питання:
1. Впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій навчання,
спрямованих на підвищення якості знань здобувачів та розвитку їх творчого потенціалу.
2. Підвищення психолого-педагогічного рівня знань викладачів, оволодіння досягненнями
педагогічної науки і практики.
3. Підвищення рівня самостійної роботи здобувачів шляхом застосування науково-технічної
інформації.
4. Залучення здобувачів до науково-дослідної роботи, висвітлення результатів на науковопрактичних конференціях.
5. Всебічний розвиток здобувача як творчої особистості.
Робота методичного кабінету 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 щорічне навчання викладачів на курсах
підвищення кваліфікації у наступник суб’єктах ПК:
- Київський Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця;
- КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»;
- Житомирський медичний інститут ЖОР «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»;
- ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»;
- Сумський державний університет «Центр розвитку кадрового потенціалу навчального
закладу»;
- Визнання неформальної освіти як підвищення кваліфікації.
У 2020-2021 н.р. було здійснено 140 підвищень кваліфікацій викладачами, що складає
120,6 % до виконання плану до штату.
Всього
ЖОІППО
ЖМІ
штатних План м. Київ
СДУ НМЦ НО
ПУЕТ
викладачів

116

116

5

35

1

47

1

15

17

Стажування

19

%
Вико
%
Виконання
нано Виконання
до штату

140

120,6

120,6

Координуючим центром освітньо-методичної роботи в інституті є вчена та науковометодична рада, навчальна частина, методичний кабінет, чотири кафедри та шість циклових
комісій.
Викладач повинен бути людиною, яка супроводжує процес самопізнання і саморозвитку
здобувача освіти. 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.
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За звітний період у інституті проатестовано 20 викладачів

Кількість проатестованих
викладачів

20

Вища

Викладач-методист

9

7

Перша

Друга

2

4

У інституті наявний центр методичної допомоги викладачам – методичний кабінет.
Методист інституту та викладачі-методисти надають допомогу молодим викладачам,
головам циклових комісій в організації освітньо-виховного процесу, керівникам пошуководослідницької роботи здобувачів освіти, 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
здобувачів освіти, 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 освітньо-виховної роботи, удосконалення педагогічного уміння з метою забезпечення
якості підготовки фахівців – фахових молодших бакалаврів, 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». Метою
якої є безпосередня участь у проведенні різноманітних позааудиторних заходів, знайомляться
з досвідом впровадження нових освітніх технологій у освітній процес та напрацьовують
власні методичні матеріали. З викладачами-початківцями проведені засідання, на яких
розглянуті вимоги до типів та структури занять, педагогічні технології навчання та контролю,
сучасні підходи до організації освітньо-виховного процесу, прийоми та методи організації
самостійної роботи здобувачів освіти, методика формування особистості у колективі
навчальної групи та ін.
У 2020-2021 навчальну році продовжено реалізацію власного проєкту 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-педагогічної науки.
Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти» продовжує новий напрямок
роботи з пілотними регіонами – напрямок безперервної професійної освіти лікарів,
управлінців та медичних сестер. У 2020-2021 навчальному році ми впровадили новий для
України формат безперервного професійного розвитку - групи рівних. Першим етапом
впровадження груп рівних є навчання фасилітаторів для пілотних регіонів. Під патронатом
україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти» в Житомирському медичному
інституті започатковано роботу інформального формату безперервного професійного розвитку
– Групи Рівних.
Методичний кабінет продовжує роботу зі створення банку даних про викладачів, досвід
роботи яких вивчається, про їх педагогічну діяльність у вигляді інформаційних карток. У
2020-2021 н.р. створено 9 інформаційних карток про передовий педагогічний досвід.
Для обміну досвідом роботи викладачів, підвищення педагогічної майстерності за
звітний навчальний рік викладачами закладу освіти проведено 7 майстер-класів та 21 відкрите
теоретичне та практичне навчальне заняття й оформлені методичні розробки до них.
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Майстер-класи
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назва заходу
Майстер-клас «Персональні комп’ютери в медичній практиці»
для слухачів КПК клініки «Діла».
Майстер-клас «Використання програми Zoom в освітньому
процесі».
Майстер-клас «Використання програми Proficonf в освітньому
процесі під час проведення лекційних занять».
Майстер-клас «Використання електронної пошти в освітньому
процесі».
Майстер-клас «Організація освітнього середовища засобами
Google».

Виконавець
Плоткіна Л.П.

Волошенюк О.А.
Журавська Л.Л.
Волошенюк О.А.
Журавська Л.Л.
Волошенюк О.А.
Журавська Л.Л.
Чорнописька О.І.
Березюк Ю.В.
Левківська С.М.
Регіональний майстер-клас з застосуванням рольових ситуацій Козирацька Л. М.,
на тему: «Вузький таз. Неправильні положення плода».
Яворська Т.І.
Онлайн-майстер-клас «Лабораторні методи діагностики CovidКуценко Н.Л.
19», проведений в лабораторії Медичного центру «Асклепій
плюс».

Відкриті теоретичні та практичні заняття
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

11.

12.
13.

Назва заходу
Відкрите заняття з математики
«Систематизація і корекція
компетентностей з теми: Паралельність прямих і площин у
просторі».
Відкрите практичне заняття «Ріст і розвиток клітин та фактори, які
на нього впливають. Старіння та смерть клітин. Причини порушення
клітинного циклу та їхні наслідки».
Відкрите практичне заняття «Англійська мова - міжнародна мова!
Роль іноземної мови в житті сучасної людини».
Відкрите онлайн-заняття «Історичний веб-квест «Дорогами війни»,
присвячений продіям Другої світової війни.
Відкрите практичне заняття «Механічні коливання. Гармонічні
коливання та їх рівняння. Математичний та пружинний маятник.
Перетворення енергії під час коливань».
Відкрите практичне заняття «Інформаційні технології апроксимації
та прогнозу статистичних даних».
Відкрите практичне заняття на основі компетентнісного підходу з
дисципліни «Медсестринство в хірургії» на тему: «Догляд за
хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями органів
грудної клітки».
Відкрите практичне заняття «Психогенні хвороби. Психопатії.
Неврози. Реактивні психози. Дитяча психіатрія. Акцентуації» з
навчальної дисципліни: «Медсестринство в психіатрії та
наркології».
Відкрите практичне заняття «Цукровий діабет та його наслідки» з
дисципліни: «Внутрішня медицина, геронтологія та геріатрія».
Відкрите практичне заняття «Коми при цукровому діабеті» з
дисципліни: «Невідкладні стани у внутрішній медицині».

27

Виконавець
Хробуст О.В.
Пірожкова І.О.
Фещенко О.А.
Чорнописька О.І
Левківська С.М.
Плоткіна Л.П.
Дячук Т.В.

Дика Б.М.

Сіхневич В.А.
Павлова Т.М.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Відкрите практичне заняття на основі компетентнісного підходу з
застосуванням інтерактивних методів навчання «Дифтерія у дітей».
Відкрите практичне заняття на основі компетентнісного підходу
«Внутрішньошкірні ін’єкції».
Відкрите практичне заняття на основі компетентнісного підходу
«Медсестринський процес при анеміях».
Відкрите практичне заняття на основі компетентнісного підходу на
тему: «Дифтерія».
Відкрита лекція на тему «Ділові папери як засіб писемної
професійної комунікації».
Відкрита лекція «Історія розвитку Житомирського медичного
інституту».
Відкрите заняття з математики у формі гри на тему: «Функції в
математиці, інших науках та медицині».
Відкрите практичне заняття на тему: «Захворювання кровотворної та
ендокринних систем, опорно-рухового апарату в похилому та
старечому віці. Психоневрологічні захворювання, хвороби органів
слуху, зору та шкіри в похилому та старечому віці».

Кравчук С.М.
Сегедіна Я.П.
Хватова О.О.
Мухіна Т.С.
Поплавська С.Д.
Горай. О.В.
Коваленко В.О.
Степанчук В.В.

18 лютого 2021 року в інституті відбулися педагогічні читання на тему:
«Інформаційно-цифрова компетентність викладача як одна з важливих умов ефективної
реалізації сучасних освітніх завдань», де були представлені наступні доповіді:
№
Тема виступу
п/п
Нова редакція українського правопису: основні зміни.
1.
Організація оцінювання студентів за допомогою сервісу Google2.
клас.
Інклюзивна освіта – вимога часу.
3.
Дистанційне навчання.
4.
Застосування інформаційно-цифрових технологій при викладанні
5.
педіатрії.
Англійська мова як інструмент професійного вдосконалення
6.
студента-медика.
Роль інформаційно-цифрових технологій в професійному рості
7.
викладача та в підготовці компетентного медичного фахівця.

ПІБ
Кірячок М.В.
Чорнописька О.І.
Купріяненко А.В.
Сіхневич В.А.
Кравчук С.М.
Фещенко О.А.
Кокоріна С.А.

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

10 міжнародних, науково-дослідних, практичних, міждисциплінарних
та регіональних студентських конференцій
№

Назва заходу
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Виконавець

1.

Регіональна науково-практична студентська онлайн конференція
на тему: «Сучасні види знімних протезів».

2.

ІV регіональна науково-практична конференція «Актуальні
проблеми лабораторної діагностики».

3.

VII Регіональна науково-дослідна студентська конференція
«Актуальні питання клінічної медицини» за результатами
наукових робіт здобувачів освіти.

4.

Міждисциплінарна студентська науково-практична конференція
«Атеросклероз – проблема сучасної цивілізації».

5.

Міждисциплінарна практична конференція «Цукровий діабет сучасне лікування та нові виклики».

6.

VI Міжвузівська студентська науково-практична інтернетконференція «Професійні мовні компетенції сучасного фахівця».

7.

Науково-теоретична конференція «Допомога пацієнтам при
травмах фахівцями спеціальності 223 «Медсестринство».

8.

XІ Науково-практична конференція з міжнародною участю
«Вища освіта та практика в медсестринстві».

9.

І Міжвузівська науково-практична конференція з міжнародною
участю «Актуальні питання підготовки та наукової діяльності
магістрів галузі знань «Охорона здоров’я»».
Науково-практична конференція з застосуванням інтерактивних
методів навчання «Особливості перебігу кору у дітей».

10.

Вакулович З.О.
Пєшкова О.М.
Данилюк О.Ю.
Заєць К.О.
Кафедра
«Лабораторна
діагностика»
Степанчук В.В.,
Козакевич О.А.,
Олефір Л.З.
Дика Б.М.,
Синяк Ю.П.
Опрелянська Г. Г.,
Шаня Н. С.,
Шудренко О. Т.
Васильєва О.О.,
Дядюк В.В.
Круковська І.М.
Березюк Ю.В.
Самборська Н.М.
Антонов О.В.
Іваненко І. В.
Чорнописька О.І.
Сердега Н.О
Міщук І.М.
Дячук Т.В.
Житомирський
медичний
інститут
Житомирський
медичний
інститут
Чекурда Г.В.

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, круглих столів та тренінгів, 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

Назва заходу

Онлайн-тренінгове заняття на тему: Культура публічного
1. виступу».
2. Тренінгове заняття на тему: «Культура розумової праці».
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Виконавець
Боримська Л.В.
Полчанова Г.С.
Кочук-Охман І.М.
Боримська Л.В.

Тренінгове
заняття
на
тему:
«Профілактика
мобінгових/булінгових ситуацій в колективах».
Тренінгове заняття на тему: «Бережіть себе та інших» (з
4. метою пошуку внутрішніх ресурсів для підтримки життєвого
балансу в складних умовах пандемії.
Регіональний круглий стіл на тему: «Формування
професійних компетенцій майбутніх медичних працівників у
системі новітніх інформаційних технологій».
5.
3.

6.

Круглий стіл на тему: «Антибіотики. Їх значення та вплив на
організм людини».

Боримська Л.В.
Боримська Л.В.,
Полчанова Г.С.
Лаговська Г.І.,
Мосійчук Л.Г.,
Козирацька Л. М.,
Яворська Т.І.,
Кравчук С.М.,
Чекурда Г.В.,
Донецькова Л.М.
Вознюк В.А.

Науково-дослідницька робота здобувачів освіти освітного ступеню магістр
Підсумки атестації здобувачів освіти спеціальності 223 «Медсестринство» у формі
захисту кваліфікаційних магістерських робіт
17 червня 2021 року (заочна форма навчання) та 22 червня 2021 року (денна форма
навчання) відбувся захист кваліфікаційних магістерських робіт зі спеціальності
«Медсестринство».
До захисту було представлено 6 робіт (заочна форма навчання) та 13 робіт (денна
форма навчання), 12 з яких екзаменаційна комісія оцінила на «відмінно», 7 – «добре».
Магістерські роботи виконані відповідно до Положення про наукову діяльність, магістратуру,
підготовку і захист кваліфікаційних магістерських робіт Житомирському медичному інституті
Житомирської обласної ради. Всі роботи пройшли перевірку на академічну доброчесність.
Результати наукових досліджень магістрів інституту були представлені:
- 11 засідань студентського наукового товариства (3-заочна, 8-денна),
- здобувачі освіти мають 86 (21-заочна, 65-денна) публікацій у збірниках матеріалів
науково-практичних конференцій,
- результати магістерських робіт доповідались на 12 науково-практичних
конференціях: ІV Міжнародний конгрес з інфузійної терапії; підсумкова науково-практична
конференція Студентсько наукового товариства Житомирського медичного інституту; VІІ
Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих вчених; III Всеукраїнська
мультидисциплінарна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція наукових
досліджень та їх розробка практичну діяльність».
602 група (заочна форма навчання)
№
ПІБ
п/п
1.
Горянська
Анастасія
Вікторівна
2.

Милашевська
Євгенія
Миколаївна

Тема магістерської роботи
Епідуральна аналгезія/анестезія як
регіонарний метод знеболювання.
Її вплив на перебіг пологів,
роділлю та плід
Особливості організації роботи
медичної сестри психіатричного
відділення в період пандемії
COVID-19
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Науковий
керівник
д.мед.н.,
професор
Заболотнов
В.О.
к.мед.н.
Косенко В.М.

Апробація
Конференції – 2
Засідання СНТ
–2
Публікації – 2
Засідання СНТ
-1
Публікації – 8

3.

Палій
Марина
Анатоліївна

4.

Різіна
Олександра
Вадимівна

5.

Толбухіна
Тетяна
Михайлівна

6.

Чорнобрива
Людмила
Володимирівна

Теоретичні та методичні засади
дистанційного
навчання
в
освітньому процесі закладів вищої
медичної освіти
Роль медичних сестер у вчасній
діагностиці
та
адекватного
ведення
пацієнтів
з
менінгококовою інфекцією
Роль медицини і вплив медичних
препаратів на людей з ожирінням
Особливості
використання
інноваційних технологій навчання
при
викладанні
«Основ
медсестринства» (на прикладі
Рокитнівського
фахового
медичного коледжу)

к.пед.н.,
доцент
Шигонська
Н.В.
к.пед.н.,
доцент
Поплавська
С.Д.
к.пед.н.,
доцент
Поплавська
С.Д.
к.пед.н.,
доцент
Поплавська
С.Д.

Публікації – 4

Публікації – 2

Публікації – 3

Публікації – 2

601 група (денна форма навчання)

№
ПІБ
п/п
1.
Антонова
Анна
Володимирівна

Тема магістерської роботи
«Вплив стейкхолдерів на якість
медичної освіти»

Науковий
керівник
к.біол.н.,
доцент
Гордійчук
С.В.
к.пед.н.,
доцент
Шигонська
Н.В.
д.мед.н.,
професор
Заболотнов
В.О.

2.

Інжієвська
Дарина
Вікторівна

«Підготовка медичних сестер до
профілактики ВІЛ інфекції в
закладах охорони здоров’я»

3.

Кагукіна
Анастасія
Максимівна

«Фізична
активність
людей
похилого віку та фактори які
впливають на неї, роль медичної
сестри»

4.

Клиновська
Наталія
Миколаївна
Кравчук
Наталія
Сергіївна

«Роль
медичної
сестри
у
профілактиці ранніх статевих
стосунків у підлітків»
«Фізична культура як визначальна
складова здорового способу життя
здобувачів вищої медичної освіти»

к.мед.н.,
доцент
Грищук С.М.
к.біол.н.,
доцент
Гордійчук
С.В.

Куриленко
Тетяна
Сергіївна

«Роль
медичної
сестри
в
реабілітації учасників бойових
дій»

к.пед.н.,
доцент
Горай О.В.

5.

6.
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Апробація
Засідання СНТ
–1
Публікації – 5
Публікації – 3

Засідання СНТ
–1
Конференція –
1
Публікації – 9
Публікації – 3
Засідання СНТ
–1
Конференція –
1
Публікації – 8
Конференція –
1
Публікації – 6

7.

Лановенко
(Стрельцова)
Юлія
Олексіївна
Мандрик
Аліна
Віталіївна

8.

9.

Мосійчук
Юлія
Миколаївна

10

Павленко
Вікторія
Вікторівна

11.

Пасічник
Ірина
Романівна

12.

Стецюк
Ліна
Вікторівна

13.

Харипончук
Вікторія
Валеріївна

«Роль
медичної
сестри
у
профілактиці нейроциркуляторної
дистонії у підлітків»

к.мед.н.
Косенко В.М.

Конференція –
1
Публікації – 8

«Виходжування
немовлят
починаючи з пологового залу до
відділення інтенсивної терапії
новонароджених
за
участю
медичної сестри та її вплив на
участь батьків»
«Роль медичної сестри відділення
функціональної діагностики у
виявленні взаємозв’язку способу
життя людини зі станом її
здоров’я»

д.мед.н.,
професор
Заболотнов
В.О.

Засідання СНТ
–1
Конференції – 2
Публікації – 3

д.мед.н.,
професор
Заболотнов
В.О.

Конференції – 1
Публікації – 3

«Вплив роботи медичної сестри у
профілактиці
ускладнень
в
післяопераційний
період
онкологічних хворих»
«Особливості діяльності медичних
сестер в системі первинної
медичної допомоги на сучасному
етапі»
«Удосконалення
сестринської
медичної допомоги учасникам
бойових дій в умовах військового
госпіталю»
«Порівняльний аналіз надання
медичної допомоги при інфаркті
міокарда в Україні та країнах
Західної Європи»

к.пед.н.,
доцент
Шигонська
Н.В.
к.мед.н.
Дідик І.В.

Публікації – 3

Засідання СНТ
–1
Публікації – 5

к.мед.н.
Серебряков
О.М.

Конференції – 2
Публікації – 3

к.мед.н.
Косенко В.М.

Засідання СНТ
–1
Конференції – 1
Публікації – 6

У кваліфікаційних магістерських роботах:
- вивчено вплив стейкхолдерів на якість медичної освіти.
- визначено рівень обізнаності медичних сестер приймального відділення та
процедурних медичних сестер з питань профілактики ВІЛ-інфекції, усвідомлення факторів
ризику інфікування, забезпечення інфекційної безпеки пацієнта і персоналу.
- визначено стан фізичної активності у людей похилого віку та фактори, які
впливають на неї, визначити роль медичної сестри та основні шляхи покращення рівня
фізичної активності й розробити рекомендації способів покращення здоров’я.
- обґрунтовано необхідність впровадження предмету сексуального виховання
(репродуктивного здоров’я) в процес роботи медичної сестри як педагога та наставника
- науково обґрунтовано вплив фізичної культури та харчування на рівень навчальних
досягнень та працездатність здобувачів медичної освіти.
- розроблено
та
теоретично
обґрунтувано
організаційну
модель
мультидисциплінарної реабілітаційної команди з детальним описом функцій медичної сестри
на стаціонарному етапі реабілітації, для забезпечення якісної медичної реабілітації учасників
бойових дій.
- встановлено роль медичної сестри в профілактиці нейроциркуляторної дистонії
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- вивчено складові медсестринського процесу на етапах виходжування
новонароджених від пологового залу до відділення інтенсивної терапії новонароджених та і її
вплив на участь батьків.
- вивчено медико-соціальні аспекти взаємозв’язку способу життя людини зі станом
здоров’я та роль медичної сестри.
- вивчено діяльність медичних сестер у профілактиці ускладнень онкологічних
хворих в післяопераційному періоді.
- вивчено особливості діяльності медичних сестер в системі первинної медичної
допомоги на сучасному етапі.
- вивчено удосконалення організації діяльності медичних сестер в процесі надання
медичної допомоги учасникам бойових дій, в умовах військового госпіталю.
- проведено порівняльний аналіз надання медичної допомоги при інфаркті міокарда
в Україні та країнах Західної Європи та встановити роль медичної сестри в лікувальнопрофілактичному процесі.
- оцінено вплив епідуральної анестезії/аналгезії на перебіг пологів, роділлю та плід.
- проаналізовано особливості роботи медичної сестри психіатричного відділення в
період пандемії COVID-19 та розробити модель профілактичних заходів.
- вивчено, описано та проаналізовано особливості дистанційного навчання як форми
організації освітнього процесу в ЗВМО.
- вивчено діяльність медичних сестер у вчасній діагностиці та адекватного ведення
пацієнтів з менінгококовою інфекцією.
- вивчено і теоретично обґрунтовано ролі медицини, методів лікування і впливу
медичних препаратів на людей з ожирінням.
- теоретично обґрунтувано й експериментально перевірено дієвість педагогічних
умов формування основ професійності в майбутніх медичних сестер засобами інноваційних
технологій навчання в процесі вивчення спеціальних дисциплін.
Склад екзаменаційної комісії
Голова ЕК Русак Петро Степанович – доктор медичних наук, професор, завідувач
хірургічного відділення №1 КУ «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня»
Житомирської обласної ради.
Заступник голови ЕК
Заболотнов Віталій Олександрович – доктор медичних наук, професор, завідувач
кафедри «Сестринська справа» Житомирського медичного інституту Житомирської обласної
ради
Члени ЕК:
Шатило Віктор Йосипович – доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар
України, ректор Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.
Заблоцька Ольга Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
«Лабораторна діагностика» Житомирського медичного інституту Житомирської обласної
ради.
Гордійчук Світлана Вікторівна – кандидат біологічних наук, доцент, проректор з
навчальної роботи Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.
Горай Ольга Віцентіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з
соціально-гуманітарного розвитку та міжнародного співробітництва Житомирського
медичного інституту Житомирської обласної ради.
Секретар ЕК
Хватова Ольга Олександрівна – асистент кафедри «Сестринська справа», магістр за
спеціальністю «Сестринська справа».
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Підсумки атестації здобувачів освіти спеціальності 229 «Громадське здоров’я» у
формі захисту кваліфікаційних магістерських робіт
15 червня 2021 року відбувся онлайн-захист кваліфікаційних магістерських робіт зі
спеціальності «Громадське здоров’я».
До захисту було представлено 44 роботи, 23 з яких екзаменаційна комісія оцінила на
«відмінно», 20 – «добре», 1 – «задовільно». Магістерські роботи виконані відповідно до
Положення про наукову діяльність, магістратуру, підготовку і захист кваліфікаційних
магістерських робіт Житомирському медичному інституті Житомирської обласної ради. Всі
роботи пройшли перевірку на академічну доброчесність.
Результати наукових досліджень магістрів інституту були представлені на
міжнародних, Всеукраїнських, регіональних наукових формах: конгресах, НПК, круглих
столах.
Голова ЕК Слабкий Г.О. – завідувач кафедри наук про здоров’я Ужгородського
національного університету, доктор медичних наук, професор.
Заступник голови ЕК Шатило В.Й. – ректор Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України.
Члени ЕК:
Киричук І.М – завідувач кафедри «Громадське здоров’я» Житомирського медичного
інституту Житомирської обласної ради, кандидат медичних наук.
Зарицький О.М. – кандидат медичних наук, лікар-методист КНП «Обласний центр
громадського здоров’я» Житомирської обласної ради.
Богдан О.В.- кандидат медичних наук, голова обласної організації Товариства
Червоного Хреста, Заслужений лікар України.
Шигонська Н.В.- кандидат педагогічних наук, доцент Житомирського медичного
інституту Житомирської обласної ради.
Секретар ЕК Махновська І.Р – методист Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
природничих та соціально-гуманітарних дисциплін.
Науково-практичними результатами досліджень стали:
− вивчення ролі фахівця громадського здоровۥя у ранньому виявленні та профілактиці
цукрового діабету ІІ типу;
− визначення безпеки донорської крові, аналіз альтернативних способів впливу на
зміну негативного ставлення до донорства крові;
− вивчення ступеня обізнаності щодо правил раціонального харчування різних вікових
категорій та соціальних груп мешканців м. Житомира, та необхідність поширення науково
достовірної інформації про здорове і корисне харчування за допомогою сучасних мобільних
онлайн-сервісів (чат-ботів) на національному та регіональному рівнях;
− аналіз та дослідження способу життя (харчову поведінку (ХП), фізичну активність
(ФА), наявність шкідливих звичок, дотримання здорового способу життя (ЗСЖ)) здобувачівмедиків та науково обґрунтувано вплив їх способу життя під час навчання на виникнення
ожиріння, розроблено практичні рекомендації щодо раціоналізації способу життя здобувачів
освіти;
− теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення
якості освіти при підготовці здобувачів вищої освіти за ОПП «Громадське здоров’я»
освітнього ступеня магістр;обгрунтування системи заходів профілактики підліткового
тютюнопаління;
− вивчення рівня обізнаності молоді, щодо чинників, що впливають на росповсюдження
ВІЛ/СНІД – інфекції, а також роль фахівця громадського здоров’я в профілактиці означеної
проблеми;
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− вивчення ролі фахівця громадського здоровۥя у ранньому виявленні та профілактиці
цукрового діабету ІІ типу;
− аналіз iндивiдуaльних оcобливоcтей повeдiнки тa нaукове обґрунтувaння формувaння
у cтудeнтiв-мeдикiв нaвичок здорового cпоcобу життя у процeci здобуття рiзних оcвiтнiх
рiвнiв;
− аналіз можливих підходів до профілактики травматизму студентів вищих навчальних
закладів;
− з’ясувано рoль oсoбистіснo-мoтиваційнoї устанoвки людини на фoрмування
індивідуальнoгo стереoтипу здoрoвoгo спoсoбу життя;
− аналіз нормативно-правового забезпечення розвитку медсестринства в Україні,
відмінностей у рівнях освіти і використанні в практичній діяльності фахівців медсестринства в
Україні та за кордоном, розробка підходів до раціонального використання фахівців
медсестринства відповідно до освітніх ступенів з метою покращення якості менеджменту і
управління в медсестринстві;
− дослідження особливостей психолого-виховних аспектів профілактики ВІЛ/СНІДу
серед молоді громади та визначення ролі магістра громадського здоров’я в процесі їх
реалізації;
− вивчення ролі магістра громадського здоровۥя у ранньому виявленні та профілактиці
ожиріння в підлітків; науково обгрунтування та розробка практичні рекомендації для раннього
виявлення і профілактики ожиріння в підлітків за участі та в межах компетентності магістрів
громадського здоров’я;
− аналіз тa дослідження нeбeзпeки хaрчових кaнцeрогeнiв як фaктору виникнeння
онкологiчних зaхворювaнь, оцiнка обiзнaнicть здобувaчiв оcвiти i мeдичних фaхiвцiв щодо
вмicту хaрчових добaвок у продуктaх хaрчувaння тa їх вплив нa здоров’я людини;
− теоретичне обґрунтування ролі магістра громадського здоров’я у формуванні
здорового способу життя серед населення, розробка практичних рекомендацій щодо настанов
на здоровий спосіб життя, формування у населення знань і вмінь самостійно приймати
рішення з питань зміцнення власного здоров’я, виховувати свідоме ставлення до його охорони
та збереження;
− дослідження та обґрунтування методів профілактики ризиків інфікування ВІЛ/СНІДу
в специфічному середовищі – студентів-медиків, визначення ролі магістра громадського
здоров’я в організації та удосконаленні профілактичної роботи в даному середовищі;
− оцінка дотримання медичними працівниками первинної медичної допомоги
принципів здорового способу життя; формулювання практичних рекомендацій стосовно
збереження і зміцнення здоров'я означеної категорії працівників;
− дослідження особливостей прояву емоційного вигорання медичних працівників
(зв’язок із гендерними та соціально-демографічними чинниками);
− оцінка обізнаності та ставлення батьків Житомирської області до вакцинації дітей;
обґрунтування необхідності вироблення нових підходів до промоції вакцинопрофілактики
інфекційних захворювань відповідно до календаря, здійснюваної магістрами громадського
здоров’я;
− вивчення особливостей організації інфекційного контролю коронавірусної інфекції
(COVID-19) у КНП «Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського» Житомирської
обласної ради та розробити практичні рекомендації з її вдосконалення;
− вивчення впливу поведінкових чинників на розвиток неінфекційних захворювань
військовослужбовців Збройних сил України; формулювання практичних рекомендацій
стосовно корегування поведінкових чинників розвитку неінфекційних захворювань означеної
категорії населення;
− наукове обґрунтування впливу діяльності банку грудного молока на громадське
здоров'я в аспекті удосконалення виходжування недоношених новонароджених;
− дослідження якості життя і ведення здорового способу життя у споживачів
косметологічних послуг і їх можливий взаємозв’язок, а також, можливий додатковий вплив на
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якість життя людини.
№
ПІБ
п/п
1.
Абрамович
Анастасія
Миколаївна

Тема магістерської роботи

2.

Біляк
Світлана
Петрівна

Психічне здоров'я
к.пед.н.
онкохворих жінок. Система Антонов О.В.
заходів профілактики
психічних розладів

3.

Боярин
Жанна Сергіївна

4.

Васьковська
Олена
Леонідівна

5.

Власенко
Ярослава
Юріївна
(диплом з
відзнакою)
Вознюк Світлана
Іванівна

6.

7.

8.

9.

Гаріфулліна
Наталія
Вікторівна
(диплом з
відзнакою)
Горай
Ольга
Віцентіївна
(диплом з
відзнакою)
Гордійчук
Світлана
Вікторівна

Інфекційна безпека
донорської крові та її
компонентів в
Житомирській області

Ожиріння - епідемія 21
століття

Науковий
керівник
к.мед.н.
Богдан О.В

Апробація
Публікації – 3
Конференції – 2
(всеукраїнські – 3)
Публікації – 3
Конференції – 2
(міжнародні – 1,
всеукраїнські – 1)

к.пед.н.
Копетчук В.А.

Публікації – 7
Конференції – 4
(міжнародні – 2,
всеукраїнські – 1,
регіональні – 1)

Обґрунтування
к.пед.н.,
профілактичних заходів
доцент
професійного вигорання
Круковська
серед медичних
І.М.
працівників м. Житомира
Обґрунтування
к.мед.н.
перспективних підходів до Киричук І.М.
профілактики ожиріння
серед населення
Житомирської області
Демографічні проблеми
Дідик І.В.
Житомирської області –
визначальний чинник
громадського здоров’я
населення
Оцінка економічної
к.мед.н.,
доцільності застосування
доцент
вакцинопрофілактики раку Грищук С.М.
шийки матки в Україні

Публікації – 4
Конференції – 3
(всеукраїнські – 3)

Обґрунтування співпраці
медичних сестер шкіл та
ДДЗ з територіальними
закладами первинної
медичної допомоги щодо
профілактики захворювань
Удосконалення
забезпечення якості освіти
при підготовці здобувачів
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Публікації – 3
Конференції – 2

Публікації – 2
Конференції –

Публікації – 3
Конференції – 2
(всеукраїнські – 2)

к.пед.н.,
доцент
Круковська
І.М.

Публікації – 2
Конференції – 4

к.пед.н.
Махновська
І.Р.

Публікації – 7
Конференції – 4
(міжнародні – 2,

(диплом з
відзнакою)

освіти за ОПП «Громадське
здоров’я» освітнього
ступеня магістр

всеукраїнські – 2)

10.

Дядюк
Вікторія
В’ячеславівна
(диплом з
відзнакою)

Публікації – 4
Конференції – 1

11.

Загребельна
Лілія
Павлівна

12.

Ігнатюк
Юлія
Анатоліївна

Поінформованість та
к.екон.н.,
ставлення батьків щодо
доцент
вакцинації дівчаток 9-15
Дмитрук О.В.
років проти папіломавірусу,
як інвестиції в
профілактику раку шийки
матки
Організація роботи закладів
к.біол.н.
охорони здоров’я України Терещук Т.О.
відповідно до вимог
міжнародних стандартів, як
система заходів
збереження та поліпшення
здоров’я та життя
населення"
Причини виникнення та
д.мед.н.,
профілактика
професор
менінгококової інфекції у Шатило В.Й.
дітей молодшого віку

13.

Іщенко
Владислава
Олегівна
(диплом з
відзнакою)
Карпюк
Валентина
Василівна

14.

Публікації – 2
Конференції – 2
(всеукраїнські – 2)

Публікації – 3
Конференції – 2
(міжнародні – 1,
всеукраїнські – 1)

Вплив сучасного
харчування на здоров’я
людини

к.філолог.н.
Кірячок М.В.

Публікації – 4
Конференції – 2
(всеукраїнські - 2)

Обґрунтування системи
заходів профілактики
дитячого побутового
травматизму на прикладі
Вінницької області
Обґрунтування системи
заходів профілактики
тютюнопаління серед
підлітків

к.філос.н.,
доцент
Дяченко І.М.

Публікації – 3
Конференції – 1
(міжнародні – 1)

к.пед.н.,
доцент
Круковська
І.М.

Публікації – 3
Конференції – 3
(всеукраїнські - 3)

15.

Клименко
Світлана
Вікторівна

16.

Козак
Тетяна Петрівна

Психологічні аспекти
профілактики ВІЛ/СНІДу
серед молоді

к.пед.н.
Самборська
Н.М.

Публікації – 4
Конференції – 2
(всеукраїнські – 1,
регіональні -1)

17.

Козловець Надія
Валеріївна
(диплом з
відзнакою)

Обґрунтування
перспективних підходів до
профілактики цукрового
діабету 11 типу серед
населення Житомирської
області

к.пед.н.,
доцент
Горай О.В

Публікації – 2
Конференції – 2
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18.

Кузьменко
Сніжана
Михайлівна

Вплив індивідуальних
к.пед.н.
особливостей поведінки на Антонов О.В.
формування здорового
способу життя серед осіб з
різними освітніми рівнями

Публікації – 5
Конференції – 3
(міжнародні - 2,
всеукраїнські - 1)

19.

Лебединський
Олег
Олегович

Публікації –
Конференції –

20.

Левківська
Світлана
Миколаївна
(диплом з
відзнакою)
Луцик
Володимир
Андрійович

Обґрунтування системи
к.мед.н.
профілактичних заходів по Богдан О.В.
запобіганню травматизму
серед студентів ВНЗ
Дотримання принципів
к.пед.н.
здорового способу життя
Коваленко
серед студентів – майбутніх
В.О.
медичних працівників
Житомирської області»
Роль особистіснок.пед.н.
мотиваційної установки
Березюк Ю.В.
людини на формування
індивідуального стереотипу
здорового способу життя
Перспективи дослідження
д.мед.н.,
антиоксидантних
професор
властивостей наночастинок Шатило В.Й.
С 60 фулеренів, як засобу
профілактики периферичної
м’язової втоми
Нормативно-правове
д.мед.н.,
забезпечення розвитку
професор
медсестринства в Україні
Шатило В.Й.

21.

22.

Міщенко
Ірина
Василівна
(диплом з
відзнакою)

23.

Овчиннікова
Надія
Павлівна
(диплом з
відзнакою)
Ольшевська
Людмила
Юльянівна

24.

Публікації – 3
Конференції – 2

Публікації – 5
Конференції – 2
(міжнародні - 1,
всеукраїнські - 1)
Публікації – 4
Конференції – 3
(всеукраїнські - 3)

Публікації – 4
Конференції – 4

Психолого-виховні аспекти
к.екон.н.,
профілактики ВІЛ/СНІДу
доцент
серед молоді громади
Дмитрук О.В.

Публікації – 2
Конференції – 1
Публікації – 3
Конференції – 3
(всеукраїнські - 3)

25.

Омельчук Ольга
Олегівна
(диплом з
відзнакою)

Роль фізичної активності у
к.біол.н.,
профілактиці ожиріння у
доцент
підлітків.
Гордійчук С.В.

26.

Пастрик
Тетяна
Володимирівна
(диплом з
відзнакою)
Педаш
Тетяна
Федорівна
(диплом з
відзнакою)

Психологічні особливості
копінг-стратегій
військовослужбовців

к.пед.н.
Самборська
Н.М.

Публікації – 4
Конференції – 1

Вплив канцерогеннотоксичних речовин на
здоров’я людини

к.мед.н.
Риспаєва Д.Е.

Публікації – 3
Конференції – 2
(міжнародні - 1,
всеукраїнські - 1)

27.
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28.

29.

30.

Пирхова
Надія
Петрівна
(диплом з
відзнакою)
Плоткіна
Людмила
Петрівна
(диплом з
відзнакою)
Полоз
Ольга Андріївна

31.

Поплавська
Світлана
Дмитрівна
(диплом з
відзнакою)

32.

Примак
Роман Петрович

33.

Примаченко
Ольга
Володимирівна

34.

Прохніцька
Юлія
Сергіївна

35.

Стадник Марина
Володимирівна

36.

Суворик
Олександр
Михайлович

Роль магістра громадського
здоров’я у формуванні
серед населення здорового
способу життя

к.пед.н.
Махновська
І.Р.

Публікації – 4
Конференції – 3
(міжнародні - 2,
всеукраїнські - 1)

Обґрунтування системи
заходів профілактики
комп’ютерної залежності у
підлітків

к.пед.н.
Коваленко
В.О.

Публікації – 4
Конференції – 3

Обґрунтування
к.екон.н.,
профілактики ризиків
доцент
інфікування ВІЛ/СНІДом в Дмитрук О.В.
середовищі студентівмедиків
Роль магістра громадського
к.пед.н.,
здоров’я в організації
Доцент
санітарно-освітньої роботи Круковська
серед населення
І.М.
Оцінка дотримання
медичними працівниками
закладів первинної
медичної допомоги
Ємільчинської ОТГ
принципів здорового
способу життя
Особливості синдрому
емоційного вигорання у
медичних працівників

Публікації – 4
Конференції – 2
(міжнародні - 1,
всеукраїнські - 1)
Публікації – 4
Конференції – 3
(міжнародні - 2,
всеукраїнські - 1)

д.пед.н.,
професор.
Заблоцька
О.С.

Публікації – 2
Конференції – 2
(міжнародні - 2)

к.пед.н.
Копетчук В.А.

Публікації – 3
Конференції – 1

Роль магістра громадського
к.мед.н.
здоров’я в обґрунтуванні
Богдан О.В.
нових підходів до
пропаганди
вакцинопрофілактики
інфекційних захворювань
відповідно до календаря
профілактичних щеплень
Організація інфекційного
к.пед.н.
контролю короновірусної Ніколаєва І.М.
інфекції (COVID-19) у КНП
«Обласна клінічна лікарня
ім. О. Ф. Гербачевського»
ЖОР
Поведінкові чинники
к.пед.н.
розвитку неінфекційних Ніколаєва І.М.
захворювань
військовослужбовців
Збройних сил України та їх

Публікації – 2
Конференції – 2
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Публікації – 2
Конференції – 3
(міжнародні - 2,
регіональні - 1)
Публікації – 2
Конференції – 2
(міжнародні - 1,
всеукраїнські - 1)

профілактика

37.

38.

39.

Тартачник
Інна
Анатоліївна
(диплом з
відзнакою)
Ткачук Вікторія
Вікторівна
(диплом з
відзнакою)
Ткачук
Олександр
Володимирович

40.

Успенська Ольга
Василівна

41.

Чемоданова
Вікторія
Миколаївна
(диплом з
відзнакою)
Черняк
Інна
Миколаївна

42.

43.

Шатило
Ірина Валеріївна
(диплом з
відзнакою)

44.

Шельвашенко
Тетяна
Олександрівна

Якість питної води як
чинник профілактики
неінфекційних захворювань
населення

Заблоцька
О.С.

Публікації – 8
Конференції – 7
(міжнародні - 2,
всеукраїнські – 3,
регіональні - 2)
Публікації – 4
Конференції – 4

Можливості використання
к.мед.н.
цифрових технологій для
Зарицький
роботи з даними в системі
О.М.
громадського здоров'я
Програмне забезпечення та
к.мед.н.
Публікації – 4
автоматизація процесів у
Зарицький
Конференції – 4
сфері громадського
О.М.
здоров'я
Безпека крові в
к.мед.н.
Публікації – 2
громадському здоров’ї на Сергієнко О.В.
Конференції – 2
прикладі м. Києва
(міжнародні конгреси 2)
Психологічні аспекти
к.пед.н.
Публікації – 2
формування у молоді
Березюк Ю.В.
Конференції – 1
(міжнародні – 1)
мотивацій до здорового
способу життя
Досвід реалізації проекту "
д.мед.н.,
Банк грудного молока" в
доцент
аспекті громадського
Загородня
здоров'я"
О.С.
Вплив косметологічних
к.мед.н.
послуг на формування
Киричук І.М.
здорового способу життя і
якості життя серед їх
споживачів
Вакцинація дітей, як основа
к.мед.н.,
профілактики
доцент
вакцинокерованих інфекцій Грищук С.М.
в Корнинській ОТГ

Публікації – 2
Конференції – 1
(всеукраїнські – 1)
Публікації – 3
Конференції – 2

Публікації – 2
Конференції – 1
(всеукраїнські - 1)

Здобувачі освіти інституту залучаються до науково-дослідницької роботи. В закладі
сформовано та функціонує студентське наукове товариство. Під наставництвом наукових
керівників сздобувачі працюють над обраною темою науково-дослідницької роботи. Свої
дослідження вони презентують в статтях фахових видань або на наукових студентських
конференціях.
З метою виявлення творчих здобувачів, формування національної еліти в медичній
галузі, в закладі освіти проводяться предметні тижні науки, які цьогоріч були проведені у
дистанційному форматі.
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Традиційно в інституті проводяться тижні науки таких циклів:

1.

Предметні тижні циклових комісій
Тиждень циклової комісії викладачів акушерсько21.10гінекологічних та педіатричних дисциплін.
23.10.2020

2.

Тиждень циклової комісії викладачів хірургічних
дисциплін.

11.0212.03.2021

Голова ЦК
Міщук І. М.

Тиждень
циклової
комісії
викладачів
загальноосвітніх
дисциплін
та
фізичного
виховання.
Тиждень
циклової
комісії
викладачів
загальномедичних та спеціальних дисциплін.
Тиждень
циклової
комісії
викладачів
стоматологічних дисциплін.
Тиждень
циклової
комісії
викладачів
терапевтичних дисциплін та сестринської справи.

21.0111.03.2021

Голова ЦК
Левківська С.М.

13.0422.04.2021
07.05.2021

Голова ЦК
Шудренко О.Т.
Голова ЦК
Вакулович З.О.
Голова ЦК
Ковальчук Т.Ю.

3.
4.
5.
6.

07.04.2021

Голова ЦК
Лаговська Г.І.

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

Назва заходу

1.
2.
3.
4.
5.

1.

Олімпіади
Олімпіада з української мови для студентів І
курсів усіх відділень.
Олімпіада з української мови для студентів ІІ
курсів усіх відділень.
Олімпіада з математики для студентів І курсів
усіх відділень.
Всеукраїнська олімпіада з математики на
платформі «На Урок». Диплом І ступеня.
Участь студентки 101 групи відділення
«Лікувально-акушерська справа» Антонюк Д. у
Всеукраїнському конкурсі «150 імені Лесі
Українки» від проєкту «На урок». Диплом ІІІ
ступеня.
Конкурси. Змагання
Відкритий чемпіонат Житомирської федерації
веслування на човнах Дракон із загально –
фізичної підготовки:
Павлюк Лілія 301л/с – ІІ місце жим штанги, ІІІ
місце – тяга штаги.
Янковська Вікторія 201с/с - ІІ місце тяга
штанги, ІІІ місце – жим штанги.
Гульчевський Владислав Ігорович 101 ЛС – ІІІ
місце тяга та жим штанги.
Нурдінов Ельдар Хайруллович 401 стом– ІІІ
місце тяга та жим штанги.
Дмітрієв О.І. 101 група ЕМБ - І та ІІ місце тяга
та жим штанги.
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Термін

Виконавець

10.11.2020 р.

Кірячок М.В.

12.11. 2020 р.

Кірячок М.В.

4.03.2021 р.

Коваленко В.О.
Хробуст О.В.
Коваленко В.О.,
Заєць Н.
Кірячок М.В.,
Антонюк Д.

4.03.2021 р.
4.03.2021 р.

27.02.21 р.

Викладачі
фізичного
виховання

Мельник Д.С. 101 група ЕМБ - І та ІІ місце тяга
та жим штанги.
Чернищук Анна Ігорівна 401 стом. – учасник.

2.

3.

4.

Бордюга Анатолія Сергійовича 401 л/с – ІV
місце тяга штанги.
Кулаківський Олександр Євгенійович 301 с/о –
учасник.
Конкурс:
«Найкращий
знавець
з
медсестринства у внутрішній медицині» серед
студентів IV курсів відділення «Сестринська
справа та профілактична стоматологія».
Конкурс «Краща акушерка 2020».

Змагання з веслування на човнах Дракон в м.
Київ. Студенти вибороли І та ІІ місце: Павлюк
Л. в збірній команді дівчат ІІ місце; Дмітрієв О.
І місце.

15.04.2021 р.

Синяк Ю.П.,
Олефір Л.З.

19.10.20.10.2020 р.

Лаговська Г.І.
Куценко Г.Ф.

26.0628.06.2021 р.

Викладачі
фізичного
виховання

Гурткова робота створює необхідні умови для підготовки висококваліфікованих
медичних працівників, всебічному розвитку особистості кожного здобувача освіти та
задоволення його духовних потреб. Робота гуртків спланована на початку навчального року,
визначені теми занять, які затверджені на засіданнях циклових комісій.
В інституті 147 студентів займаються науково-дослідницькою роботою, з них: 43
здобувача спеціальності «Громадське здоров’я» освітнього ступеня магістр, 18 здобувачів
спеціальності «Сестринська справа» освітнього ступеня магістр, СНТ: інститут – 14,
«Лабораторна діагностика» - 23, «Сестринська справа» - 24» та 26 науково-дослідних робіт
здобувачів освітнього ступеня фаховий молодший бакалавр.

Відкриті засідання предметних гуртків:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Назва заходу

Термін

Регіональне засідання гуртка на тему «Антикризовий
21.10менеджмент в період пандемії: «Як захистити 22.10.2020 р.
репродуктивне та соматичне здоров’я».
Предметний гурток з дисципліни гурток «Техніка навчального
виготовлення бюгельних протезів».
року
Предметний
гурток
«Виготовлення навчального
металокерамічного протеза».
року
Предметний гурток «Техніка виготовлення знімних навчального
протезів».
року
Предметний гурток «Техніка виготовлення незнімних навчального
протезів».
року

Виконавець
Лаговська Г.І.,
Мосійчук Л.Г.
Вакулович З.О.
Данилюк О.Ю.
Пєшкова О.М.
Голованов І.О.

Значна увага приділяється навчально-методичному забезпеченню, розробці
підручників, навчальних посібників, практикумів, збірників тестових завдань, ситуаційних
задач, алгоритмів тощо.

42

Видавнича діяльність
Підручники, навчальні посібники, практикуми, збірники
№ п/п
1.
2.

Назва навчально-методичних матеріалів

Автор

Управління якістю освітньої діяльності в медичних коледжах
України: монографія. 2020 р. с. 508.
Загальне акушерство: підручник. Київ: СІМ КОЛЬОРІВ, 2020.
920 с.

Гордійчук С.В.

3.

Екологічна хімія: навчальний посібник. Херсон: Олді-Плюс.
2020. С. 516.

4.

Техніка лабораторних робіт: навчальний посібник. Житомир:
Вид-во ПНУ. 2021. С. 150.
Хімія: конспект лекцій. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана
Франка. 2021. С. 84.
Інструктивно-методичні рекомендації до лабораторних занять з
навчальної дисципліни «Біологія людини». Житомир: Вид-во
ЖДУ ім. І. Франка, 2020. – 81 с.
Феномени буття українського народу: історія, медицина,
культура. Структурований підручник для студентів спеціальності
«Медицина», «Фармація» ЗВО в умовах дистанційного навчання

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Навчальний посібник «Охорона праці в галузі» для спеціальності
223 «Медсестринство» ОП «Сестринська справа»
Охорона праці в галузі: курс лекцій. Житомир, 2020. 244 с.
«Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг»:
інструктивно-методичні матеріали до навчальної практики.
Житомир, 2020. 54 с.
«Економіка
охорони
здоров’я»:
інструктивно-методичні
матеріали до навчальної практики. Житомир, 2020. 45 с.
Спеціальність: 229 «Громадське здоров'я».
Анатомія кісток скелету людини та їх сполучень: навчальний
посібник. Житомир, 2021. 150 с.
«Організація системи управління якістю в закладах та установах
національної системи крові»: методичний посібник Житомир.
2020. С.50.
Інструктивно-методичні матеріали до дисципліни «Історія
медицини»: методичний посібник. Житомир, 2020 р. 45 с.
Історія медицини: навчальний посібник для самостійної роботи
студентів не гуманітарних дисциплін. Житомир, 2020. 131 с.
Основи правознавства: навчально-методичний посібник для
підготовки до практичних занять. Житомир, 2021.
Навчально – методичний посібник «Студентське життя. Збірник
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Камінський В.В.,
Радзінський В.Є.,
Заболотнов В.О.,
Костін І.М.
Федишин Б.М.,
Дорохов В.І.,
Павлюк Г.В.,
Заблоцька О.С.,
Борисюк Б.В.
Заблоцька О.С.,
Ніколаєва І.М.
Заблоцька О.С.
Онищук І. П.
Гордійчук С.В.,
Горай О.В.,
Д’яченко І.М.,
Круковська І.М.
Дмитрук О.В.
Дмитрук О.В.
Дмитрук О.В.
Дмитрук О.В.
Чернецька В. І.
Т.О. Терещук,
А.М. Чугрієв,
П.М.
Перехрестенко
Горай О.В.
Горай О.В.
Голумбевська М.
В.
Плоткіна Л.П.,
Шевчук І.В.,
Іваненко І.В.,

сценаріїв». Вип. 1.Житомир, 2021. 151 с.
18.

19.
20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Інструктивно-методичні рекомендації до самостійної роботи
студентів з «Основ медичної інформатики» для студентів ОП
«Акушерська справа», ОП «Лікувальна справа», ОП
«Сестринська справа», ОП «Стоматологія ортопедична», ОП
«Стоматологія ортопедична».
Методичні аспекти організації самостійної роботи студентів
спеціальності 221 Стоматологія до проведення ділової клінічної
гри «Підготовка до відбілювання зубів». Житомир, 2020. 24 с.
Інструктивно – методичні матеріали для самостійної підготовки
студентів спеціальності 221 Стоматологія до курсу «Гігієнічне
навчання та виховання в системі первинної профілактики
стоматологічних захворювань». Житомир, 2020.71 с.
Інструктивно-методичні рекомендації для студентів заочної
форми навчання освітнього ступеня магістр галузі знань 22
«Охорона здоров’я» спеціальності 229 «Громадське здоров’я» з
предмету
«Організація
медико-соціологічного
наукового
дослідження».
Інструктивно-методичні рекомендації для студентів заочної
форми навчання освітнього ступеня бакалавр галузі знань 22
«Охорона здоров’я» спеціальності 223 «Медсестринство» з
предмету «Методологія науково-дослідної роботи».
Навчальний посібник «Анатомія скелетних м’язів».
Навчальний посібник «Навчальні алгоритми з гінекології».
Спеціальність 223, спеціалізація «Лікувальна справа». Житомир,
2021. 48 с.
Догляд за молочними залозами: навчальний посібник. Житомир,
2021. 31 с.
Навчальний посібник «Педіатрія. Тести і ситуаційні задачі».
Спеціальність 223, спеціалізація «Лікувальна справа».
Навчальний посібник «Педіатрія. Тести і ситуаційні задачі».
Спеціальність 223, спеціалізація «Акушерська справа».
Історія та культура України: практикум.
Посібник-практикум «Медична інформатика» для студентів
спеціальності «Медсестринство», освітнього ступеня бакалавр.
Філософія та методології науки: збірка тестів. Житомир: Вид-во
ЖДУ. імені Івана Франка. 2020. С.24.
Хімія: збірка тестів [для студентів спеціальностей «Водні
біоресурси та аквакультура»]. Житомир: Вид-во ЖДУ. імені
Івана Франка. 2020. С.54.
Хімія: збірка тестів
[для студентів спеціальності «Лісове
горсподарство»]. Житомир: Вид-во ЖДУ. імені Івана Франка.
2020. С. 48.
Збірник тестових завдань з фізіології людини і тварин. Житомир:
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. 113с.
Збірник тестів для поточного контролю знань з предмету
«Латинська мова з основами медичної термінології».
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Дячук Т.В.
Плоткіна Л.П.

Косенко В.М.,
Скиба І.М
Косенко В.М.,
Скиба І.М.
Д’яченко І.М.

Д’яченко І.М.

Шаня Н.С.
Опрелянська Г.Г
Козирацька Л. М.
Лаговська Г.І.
Донецькова Л.М.
Донецькова Л.М.
Махновська І.Р.
Плоткіна Л.П.
Заблоцька О.С.
Заблоцька О. С.
Заблоцька О. С.
Онищук І. П.
Косова І.А.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

Збірник тестових завдань з предмету «Основи медичної
інформатики»
для
студентів
спеціальності
223 «Медсестринство», 221 «Стоматологія».
Збірник тестових завдань з предмету історія України.
Збірник тестових завдань з дисципліни «Фізика та астрономія».
Збірник тестів з предмету: «Техніка виготовлення незнімних
протезів».
Збірник «Офтальмологія. Тестові завдання» для студентів
спеціальності 223 «Медсестринство», спеціалізації «Лікувальна
справа».
Збірник з невідкладних станів для студентів спеціальності
«Лікувальна справа».
Збірник тестових завдань з основ мікробіології з імунологією
(для студентів спеціальності «Акушерська справа»).
Збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції
на тему: «Атеросклероз – проблема сучасної цивілізації».
Збірник тестів з дисципліни: «Медсестринствоу психіатрії та
наркології» для студентів спеціалізації «Сестринська справа».
Збірник алгоритмів виконання практичних навичок з дисципліни:
«Медсестринство в неврології» для студентів спеціалізації
«Сестринська справа».
Збірник структурно-логічних схем з дисципліни «Внутрішня
медицина, геріатрія, геронтологія» на тему «Гострі алергійні
захворювання».
Збірник структурно-логічних схем з дисципліни «Внутрішня
медицина, геріатрія, геронтологія» на тему «Професійні
захворювання».
Збірники алгоритмів практичних навичок з навчальної
дисципліни «Медсестринство в психіатрії і наркології» для
студентів освітнього ступеня молодший спеціаліст галузі знань
22 «Охорона здоров’я» спеціальності 223 «Медсестринство»
спеціалізації «Сестринська справа».
Збірник тестів з дисципліни «Медична та соціальна реабілітація»
спеціальності «Лікувальна справа».
Збірник тестів з дисципліни «Медична та соціальна реабілітація»
спеціальності «Акушерська справа».
Збірник тестів з дисципліни «Медична та соціальна реабілітація»
спеціальності «Сестринська справа».
Збірник тестів з дисципліни «Медсестринство у внутрішній
медицині, геронтології та геріатрії» спеціальності «Сестринська
справа».
Алгоритми клінічних навичок з фізіотерапії спеціальності
«Лікувальна справа».
Збірник тестових завдань з «Внутрішньої медицини»
спеціальності «Лікувальна справа».
Збірник інструкцій для практичних занять з дисципліни: Іноземна
мова за професійним спрямуванням (англійська) для 4-го курсу
Галузь знань: 22 «Охорона здоров’я» Спеціальність: 223
«Медсестринство» ОПП: «Сестринська справа».
Збірник інструкцій для практичних занять з дисципліни: Іноземна
мова за професійним спрямуванням (англійська) для 4-го курсу
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Плоткіна Л.П.
Чорнописька О.І
Левківська С.М.
Голованов І.О.
Гуменна Л.В.
Кокоріна С.А.
Жовнерчук В.Р.
Шкварок М.Г.
Шудренко О.Т.
Опрелянська Г. Г.
Дика Б.М.
Дика Б.М.
Сіхневич В.А.
Сіхневич В.А.
Дика Б.М.

Купріяненко А.В.
Купріяненко А.В.
Купріяненко А.В.
Купріяненко А.В.
Купріяненко А.В.
Чередніченко І.І
Фещенко О.А.
Іванено І.В.
Фещенко О.А.
Іванено І.В.

56.

Галузь знань: 22 «Охорона здоров’я» Спеціальність: 221
«Стоматологія» ОПП: «Стоматологія».
Збірник студентських наукових робіт «Building Professional
Linguistic Competence of Future Specialists», Житомирський
медичний інститут.

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

Викладачі інституту в своїй практичній діяльності використовують сучасні активні
методики та інноваційні технології навчання: особистісно зорієнтоване навчання,
інформаційно-комунікаційні технології, інтерактивні технології, кейс-технології, проєктні
технології, ігрові технології, дослідження, формування творчої особистості, розвивальне
навчання, контекстне навчання, тренінгове навчання, навчально-проєктивна діяльність,
інтегровані лекції з міні паузами, лекції проблемного характеру.
Це дає можливість здобувачам освіти самостійно шукати розв’язок проблем,
аналізувати, співставляти, порівнювати, синтезувати, навчатись використовувати знання у
сфері професійної діяльності.
В своїй роботі викладачі оптимально організовують діяльність здобувачів освіти,
використовують різноманітні методи, з метою кращого засвоєння здобувачами матеріалу.

Інтерактивні методи навчання:

Всі кафедри і циклові комісії працювали над впровадженням інтерактивних методів
навчання. Науково-педагогічними працівниками кафедр та викладачами циклових комісій
було обрано конкретний метод, який демонструвався під час відкритих занять, майстер-класів
або вивчався педагогічними працівниками споріднених дисциплін.
Викладачами інституту створюються методичні розробки до лекційних та практичних
занять, методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів освіти.

Методичні розробки та методичні рекомендації
№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Назва навчально-методичних матеріалів

Автор

Методична розробка «Використання Google class-room в
ефективній роботі викладача під час дистанційного навчання» для
слухачів КПК.
Методичні вказівки до практичного заняття на основі
компетентнісного підходу з теми: «Інформаційні технології
апроксимації та прогнозу статистичних даних».
Методична розробка відкритого заняття на тему: «Англійська
мова – міжнародна мова. Роль іноземної мови в житті сучасної
людини».
Методична розробка з предмету «Біологія і екологія» на тему:
«Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливають.
Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу
та їхні наслідки».
Методична розробка відкритого заняття з математики на тему:
«Систематизація і корекція компетентностей з теми:
«Паралельність прямих і площин у просторі».
Методична
розробка
практичного
заняття
на
основі
компентентнісного підходу на тему: «Дифтерія у дітей».
Методична розробка відкритого заняття на тему «Механічні
коливання. Гармонічні коливання та їх рівняння. Математичний
та пружинний маятник. Перетворення енергії під час коливань».

Плоткіна Л.П.
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Плоткіна Л.П.
Фещенко О.А.

Пірожкова І.О.

Хробуст О.В.
Кравчук С.М.
Левківська С.М.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.

Методична
розробка
практичного
заняття
на
основі Вакулович З.О.
компетентного підходу на тему: «Встановлення штучних зубів
нав/щ при часткових дефектах зубного ряду. Моделювання базису
бюгельного протезу».
Методичні вказівки до практичного заняття на основі Пєшкова О.М.
компетентнісного підходу: «Встановлення зубів на верхнюю
щелепу при прогнатичному співвідношенні щелеп».
Методичні вказівки до практичного заняття на основі Голованов І.О.
компетентнісного
підходу
на
тему:
«Виготовлення
пластмассового мостоподібного протеза».
Методичні вказівки до практичного заняття на основі Данилюк О.Ю.
компетентнісного підходу. «Виготовлення комбінованої розбірної
моделі
на
верхнюю щелепу і допоміжної на нижню.
Моделювання воскового каркасу протезу підметалокераміку.
Здача воскової репродукції в ливарню».
Методична розробка на основі компетентнісного підходу на тему:
Дячук Т.В.
«Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та
ушкодженнями органів грудної клітки».
Методична
розробка
практичного
заняття
на
основі Опрелянська Г.
компетентнісного підходу на тему: «Анатомія сечових органів».
Г.
Реалізація методу інформаційно – дослідницьких проектів на
Косенко В.М.,
практичному занятті з навчальної дисципліни «Профілактика
Скиба І.М.
стоматологічних захворювань»: методичні вказівки. Житомир,
2020. 20 с.
Методичні вказівки до практичного заняття на основі
Косенко В.М.,
компетентнісного підходу «Вивчення площі зубного нальоту за
Скиба І.М.
показниками гігієнічних індексів». Житомир, 2020. 31с.
Методична розробка практичного заняття на тему: «Коматозні
Павлова Т.М.
стани при цукровому діабеті» з дисципліни: «Невідкладні стани у
внутрішній медицині».
Методична розробка практичного заняття на тему «Цукровий
Сіхневич В.А.
діабет та його ускладнення».
Методична
розробка
практичного
заняття
на
основі
Дика Б.М.
компетентнісного підходу на тему: «Психогенні хвороби.
Психопатії. Неврози. Реактивні психози. Дитяча психіатрія.
Акцентуації».
Методична розробка на тему: «Медсестринський процес при
Купріяненко
захворюваннях опорно-рухового апарату в похилому та старечому
А.В.
віці».
Методична розробка на тему: «Скрайбінг — нова техніка
Купріяненко
презентації».
А.В.
Методична розробка практичного заняття на тему «Алергічні Чередніченко І.І.
захворювання».
Методичні рекомендації «Використання ментальних карт у Чернецька В. І.
процесі викладання фахових дисциплін на прикладі дисципліни
«Патоморфологія та патофізіологія».
Методичні рекомендації для здобувачів 1 курсу спеціальності 223 Чернецька В. І.
«Медсестринство, спеціалізації «Сестринська справа» «Як швидко
та якісно створити мультимедійну презентацію» на прикладі
дисципліни «Анатомія людини».
Методична розробка практичного заняття «Прості і складні
Шевчук І.В.
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25.
26.
27.

28.

29.

методи фарбування препаратів» для студентів спеціальності 223
«Медсестринство», спеціалізація «Сестринська справа», освітній
ступінь бакалавр.
Методична розробка відкритого виховного заходу на тему «Наше
покликання – лабораторна діагностика».
Методична розробка позааудиторного виховного заходу,
присвяченого міжнародному дню матері-землі та дню довкілля в
україні на тему: «Збережімо планету».
Філософія та методології науки: методичні рекомендації до
проведення практичних занять та організації самостійної роботи
студентів. Житомир: Вид-во Житомирського державного
університету імені Івана Франка. 2020. С.100.
Методична розробка практичного заняття
на основі
компетентнісного підходу з дисципліни «Медсестринство у
внутрішній медицині» на тему: «Медсестринський процес при
анеміях».
Методична розробка практичного заняття
з дисципліни
«Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка»
на тему: «Виписування, зберігання та застосування лікарських
засобів. Парентеральне введення лікарських засобів.
Внутрішньошкірні ін’єкції»..

Шудренко О.Т.
Шудренко О.Т.
Заблоцька О.С.

Хватова О.О.

Сегедіна Я.П.

Робочі зошити:
№ п/п
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Назва навчально-методичних матеріалів
Робочий зошит з дисципліни «Медична інформатика» для студентів
спеціальності «Медсестринство», освітнього ступеня бакалавр. ОП
«Сестринська справа», ОП «Акушерська справа», ОП «Екстрена
медицина»
Робочий зошит з дисципліни «Медична інформатика» для студентів
спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування»,
освітнього ступеня бакалавр.
Робочий зошит з дисципліни «Комп’ютерна техніка та методи
математичної статистики» для студентів спеціальності «Фізична
терапія, ерготерапія», освітній ступінь бакалавр
Робочі зошити з «Основ медичної інформатики» для студентів
освітнього ступеню фаховий молодший бакалавр ОП «Акушерська
справа», ОП «Лікувальна справа», ОП «Сестринська справа», ОП
«Стоматологія ортопедична», ОП «Стоматологія ортопедична».
Робочий зошит з дисципліни «Медсестринство в хірургії» для
студентів 3 курсу спеціальності «Сестринська справа».
Робочий зошит з дисципліни «Медсестринство в хірургії» для
студентів 4 курсу спеціальності «Сестринська справа».
Робочий зошит з дисципліни: «Медсестринство у психіатрії та
наркології» для студентів спеціалізації «Сестринська справа».
Робочий журнал з методичними вказівками до проведення
лабораторних занять з хімії: [для студентів спеціальності «Водні
біоресурси та аквакультура»]. Житомир: Вид-во Житомирського
державного університету імені Івана Франка. 2020. С.44.
Робочий журнал з методичними вказівками до проведення
практичних і лабораторних занять з хімії: [для студентів
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Автор
Плоткіна Л.П.

Плоткіна Л.П.
Плоткіна Л.П.
Плоткіна Л.П.

Дячук Т.В.
Риженко О.В.
Дика Б.М.
Заблоцька
О.С.
Заблоцька

спеціальності
«Лісове
господарство»].
Житомир:
Вид-во
Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2020.
С.40.

О.С.

Позааудиторні навчальні та виховні заходи
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назва заходу

Виконавець

Інтелектуальна гра «Що?Де?Коли?» з української мови «Мова моєї
Батьківщини - мова моєї душі!» для студентів 101 ФТБ.
Диктант національної єдності для студентів та викладачів ЖМІ з
нагоди Дня української мови та писемності.
Онлайн-вікторина з життя Лесі Українки на сторінці інституту і
Інстаграм до 150-річчя авторки (участь у заході взяли понад 500
підписників сторінки).
Відеофільм про життя Лесі Українки до відзначення 150-річчя
письменниці для участі у Всеукраїнському флешмобі.
Інтелектуальна гра «Що ти знаєш про українську культуру?» для
студентів 1 курсу усіх відділень коледжу.
Відкритий професійно-виховний захід «Бути людиною серед
людей. Микола Іванович Пирогов – постать світового значення».
Відкритий виховний захід «Вивчення видатних подій в медицині,
як мотиваційний компонент професійного виховання та
становлення в професії»
Змагання із загально-фізичної підготовки серед веслувальників на
човнах Дракон.

Кірячок М.В.

Участь у зональних змаганнях Ukrainian Dragon Boat Federation
UDBF із ЗФП (м. Бровари).

10. Участь у благодійному пробігу "Біжу за життя".
11. Виховний захід «Правовий статус пацієнта в Україні».
12. Відкритий виховний захід «День вишиванки єднає українців» за
участі
здобувачів
спеціальності
223
«Медсестринство»,
спеціалізації «Сестринська справа».
13. Відкритий захід на тему: «Житомир – прогулянка вулицями міста»
онлайн-відео-екскурсія.
14. Виховний захід на тему: «Твої права та обов’язки, студент».
15. Відкритий захід на тему: «Прагнемо миру» з студентами відділення
«Стоматологія».
16. «Міс Insta-Zhmi», що проходив протягом 10-20 травня на офіційній
сторінці інституту в інстаграмі.
17. Флешмоб на офіційній сторінці інституту в соціальній мережі
Інстаграм до Міжнародного дня студента.
18. Відкритий виховний захід: «Звички нашого життя».
19. Виховний захід на тему: «Знай свої права, виконуй свої обов’язки»
20. Виховний захід на тему: «Стоп болінг».
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Кірячок М.В.
Кірячок М.В.
Кірячок М.В.
Чорнописька О.І
Кірячок М.В.
Дячук Т.В.
Жовнерчук В.Р.
Ожго Н.С.
Викладачі
фізичного
виховання
Викладачі
фізичного
виховання
Викладачі
фізичного
виховання
Голумбевська М.
В.
Чернецька В.І.
(куратор групи),
здобувачі групи
201 ССБ
Іваненко І.В.
Плоткіна Л.П.
Іваненко І.В.
Шевчук І.В.
Кірячок М.В.
Чорнописька О.І
Кірячок М.В.
Пірожкова І.О.
Петрук М.М.
Петрук М.М.

21. Виховний захід на тему: «Ми проти СНІДУ, ми – за життя».
22. Виховний захід на тему: «Життя і здоров’я людини. COVID-19 –
новий виклик для всього світу».
23. Виховний захід на тему: «Україна – єдина країна!».
24. Позааудиторний виховний захід, присвячений Міжнародному дню
Землі та дню довкілля в Україні на тему «Збережімо планету».
25. Виховний захід на тему: «Легендарні сестри милосердя» на
відділенні Сестринська справа –бакалавр.
26. Відеоролик, присвячений міжнародному дню медичних сестер,
святкове привітання.
27. Благодійний захід-похід до обласного будинку дитини та
геронтологічного центру.
28. Відкритий виховний захід, присвячений Міжнародному дню
фахівця з лабораторної діагностики на тему: «Наше покликаннялабораторна діагностика».
29. Флешмоб до Дня студента «Я студент ЖМІ» 301 гр. «Акушерська
справа».
30. Виховна година на тему: «Що означає бути патріотом».

Петрук М.М.
Петрук М.М.
Петрук М.М.
Шудренко О.Т.
Купріяненко А.В.
Титарчук Л.П.,
Ковальчук Т.Ю.
Чекурда Г.В.
Шудренко О.Т.
Лаговська Г.І.
Козирацька Л. М.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники кафедр та циклових комісій за поточний
навчальний рік працювали над методичним забезпеченням навчальних дисциплін, а саме:
оновлено й удосконалено 100 навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін та
створено 53 комплекси методичного забезпечення дисциплін.
Також викладачами інституту вперше розроблено 1 навчальну програму на основі
компетентнісного підходу та 27 робочих програм. Оновлено 602 робочі програми з
професійних дисциплін. Створено 430 силабусів з професійних дисциплін для здобувачів
освітньго ступеню бакалавр та магістр.
Підготовлено бази тестів для проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок - М»
«Акушерська справа», «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Крок-Б» «Сестринська
справа», «Технології медичної діагностики та лікування», «Крок 2» «Громадське здоров’я». У
зв’язку з дистанційною формою навчання були запроваджені «Методичні рекомендації щодо
створення навчально-методичних матеріалів контролю якості знань студентів при проведенні
практичних (семінарських) занять в умовах дистанційного навчання» на основі яких
педагогічні працівники створювали матеріали для контролю якості знань студентів на
практичних заняттях з визначеної дисципліни. Забезпечення навчальних дисциплін
комп’ютерними технологіями – 33.
Освітній процес у медичному інституті в поточному навчальному році здійснюється в
змішаному форматі. Задля забезпечення своєчасного виконання здобувачами індивідуальних
навчальних планів та з метою опанування відповідних освітніх програм освітній 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.

50

V. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА
1.
Наукова та інноваційна продукція інституту
1.1. Монографії, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації
№

Автори

1. Горай О.В.
2. Горай О.В.
3. Гордійчук С. В.
4. Д’яченко І.М.,
Гордійчук С.В.,
Горай О.В.,
Круковська І.М.

5. Заблоцька О. С.

Назва роботи

Місце друку,
Рік
видавництво
матеріали
Житомир
2020

Інструктивно-методичні
«Історія медицини»
Навчальний посібник для самостійної
роьботи студентів не гуманітарних
спеціальностей
Монографія
«Управління
якістю
освітньої діяльності медичних коледжів»
Феномени буття українського народу:
історія, медицина та культура (з
найдавніших часів до кінця XIX ст.):
структурований
підручник
для
самостійної роботи студентів медичних
спеціальностей
начальних
закладів
освіти в умовах дистанційного навчання
Хімія: збірка тестів [для студентів
спеціальності «Водні біоресурси та
аквакультура»]

6. Заблоцька О. С.

Хімія: збірка тестів
[для студентів
спеціальності «Лісове горсподарство»]

7. Заблоцька О.С.

Філософія
та
методології
науки:
методичні рекомендації до проведення
практичних
занять та організації
самостійної роботи студентів
Філософія та методології науки: збірка
тестів

8. Заблоцька О.С.

9. Заблоцька О.С.

Хімія: конспект лекцій

10. Заблоцька О.С.,
Ніколаєва І.М.

Техніка лабораторних робіт: навчальний
посібник

11. Камінський В.В.
Радзінський
В.Є.
Заболотнов В.О.
Костін І.М.
12. Косенко В. М.,

Загальне акушерство: підручник

Методичні
самостійної

аспекти
роботи
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організації
студентів

Ст.
45

Житомир

2020

131

Житомир

2020

656

Житомир

2021

234

Житомир:
Вид-во ЖДУ.
імені Івана
Франка

2020

54

Житомир:
Вид-во ЖДУ.
імені Івана
Франка
Житомир:
Вид-во ЖДУ.
імені Івана
Франка
Житомир:
Вид-во ЖДУ.
імені Івана
Франка
Житомир:
Вид-во ЖДУ
імені Івана
Франка
Житомир:
Вид-во ПНУ

2020

48

2020

100

2020

24

2021

84

2021

150

К. : СІМ
КОЛЬОРІВ.

2020

920

Житомир

2020

23

Скиба І. М.
13. Опрелянська Г.
Г., Шаня Н. С.
14. Русак П.С.,
Конопліцький
В.С.,
Фофанов О.Д.
15. Федишин Б.М.,
Дорохов В.І.,
Павлюк Г.В.,
Заблоцька О.С.,
Борисюк Б.В.
16. Чернецька В. І.
17. Шаня Н. С.
Опрелянська
Г.Г.

спеціальності 221 «Стоматологія» до
проведення ділової клінічної гри
«Підготовка до вибілювання зубів»
Навчальний
посібник
«Анатомія
скелетних м’язів»
Монографія. Вади розвитку черевної
стінки у дітей.
Екологічна хімія: навчальний посібник

Навчальний посібник «Анатомія кісток
скелету людини та їх сполучень»
Навчальний
посібник
«Анатомія
скелетних м’язів»

Житомир

2021

104

Житомир
«Полісся»

2020

Житомир,
«Полісся»
Житомир

2021

132

2021

116

148
с.
ілюс
тр.
Херсон: Олді- 2020 516
Плюс

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

Автори

1.

Chernysh V.,
Vaseiko Y.,
Kaplinskіy V.,
Tkachenko L.,
Bereziuk J.

2.

Dyachenko I.

3.

Gordiichuk S.,
Kalinina L.,
Snikhovska I.
Goray O.

4.

Gordiichuk S.,
Snikhovska I.,

Назва

Назва

роботи

видання

Modern Methods of
Training Foreign
Language Teachers

Sciedu Press, International Journal of
Higher Education ISSN 1927-6052
(Online)
Vol. 9 (No .7; 2020) p.332-344
http://www.sciedupress.com/journal/index
.php/ijhe/article/view/18616 (SCOPUS
database)
Directionality of the
PNAP: scientific journal of Polonia
living: evolution, forms
university periodyk naukowy Akademii
and consequences of
Polonijnej.
manifestation
2020. № 1-1 (38). P. 257-268. DOI:
https://doi.org/10.23856/3834
(filomenological aspect)
Науковому журналу нараховуються
бали Міністерством науки та вищої
освіти Польщі.
Quality management of International journal of learning. Teaching
educational activities in
and educational research. – 2020. − №
the training of
8(19). –
specialists in the field
Р. 371-392.
of health care: the case
DOI:
of Ukrainian medical
https://doi.org//10.26803/ijlter.19.8.20
hels
Published: August 2020
(SCOPUS database)
Formation of
Journal of intellectual Disability Pages
Anthropometric,
142-149
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Рік
2020

2020

2020

2020

Harlinska A.,
Hryshchuk S.,
Chumak L.
Kalinina L.
5.

6.

7.

8.

9.

Griban G.,
Lyakhova N.,
Harlinska A.,
Yavorska T.,
Kolesnyk N.,
Hryshchuk S.,
Obodzinska O.
Harbar O,
Shevchuk L,
Harbar D,
Vlasenko R,
Onychuk I,
Kotsyuba I,
Korchunova O,
Chernychova T,
Demchuk N,
Bylina L,
Susol T,
Chechet I,
Lasarthuk О
Hryshchuk S.,
Harlinska A.,
Korneichuk, N.

Ivanova D.,
Horbachova N.,
Krukovska I.
Poplavska S.
Goray O.
Kutek T.,
Akhmetov R.,
Vovchenko I.,
Korneychuk N.,
Shaversky V.,
Yavorska T.,
Bereziuk Y.,
Garlinska A.,
Kruk A.,
Tolkach V.,
Gedziuk D.,
Nabokov Y.,
Levchuk L.,
Korneychuk Y.,
Bloshchynskyi I.

Functional and
Psychophysiological
Indicators in Students
of Medical Colleges
under the Influence of
Physical Activity.
Students’ healthlevelas
a resultoftheirlifestyle.

Database of animal
species of the
laboratory of analysis
and expertise of biotic
resources (Ivan Franko
Zhytomyr State
University, Ukraine).

DOI: https://doi.org/10.6000/22922598.2019.07.03.11 Published: 12
September 2020 (SCOPUS database)

WiadomościLekarskie, VOLUME
2021
LXXIV, ISSUE 4, APRIL 2021. 874–879.
DOI: 10.36740/WLek202104111
(Scopus, Польща).

Occurrence dataset
https://doi.org/10.15468/c3yvy5 accessed
via GBIF.org on 2021-03-21.
(SCOPUS database)

2021

The evaluation of
RAD Conf. Proc, vol. 4, 2020, pp. 155–
2020
economic feasibility of
160,
cancer prevention by
http://doi.org/10.21175/RadProc.2020.32
vaccination from
(SCOPUS database)
papillomavirus
infection in Ukraine
The Objectives and
International journal of higher education. 2020
practical aspects of
– 2020. − № 7(9). – Р. 119-129.
quality assurance
URL:
system of higher
https://doi.org//10.5430/ijhe.v9n7p199
education
SCOPUS
11/2
Advanced Technologies International Journal of Applied Exercise 2020
in Controlling Training
Physiology. - 2020. - Vol. 9, № 9. - P.
Process for Qualified
141-146.
(Приналежність до бази Web of Science)
Athletes
http://ijaep.com/Journal/vol.9.9.pdf
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10.

Shevhuk L.,
Vasilyeva L.,
Taradajnyk M.,
Mezhzherin S.

11.

Yavorsky P.
Zozulia V.
Vanchuliak О.,
Garazdiuk M..

12.

13.

14.

15.

16.

Zabolotnov V.,
Yakovenko Y.,
Shatyo V.,
Khvatova O.,
Sehedina Y.
Yakovenko V.

Zabolotnov V.O.
Y.V.
Yakovenko,
V.Y. Shatylо,
O.O. Khvatova,
Y.P. Sehedina
Березюк Ю.

Переяслов А.,
Русак П.,
Никифорук О.,
Толстанов О.

Яворовський
О.П.,
Скалецький
Ю.М.,
Брухно Р.П.,
Шкурба А.В.,
Киричук І.М.,

Freshwater Mussels
(Mollusca, Bivalvia,
Unionidae) of the
Danube River Basin of
Ukraine
Pregnancy, complicated
by preeclampsia:
fetoplacental complex
immune deadaptation
and histostructural
features
From Acute Pancreatitis
to Pancreonekrosis
during Pregnancy

Від гострого
панкреатиту до
панкреонекрозу під
час вагітності (Огляд
літератури)
Реалізація
дидактичних аспектів
роботи з
підручником у
підготовці
майбутнього фахівця

Лабораторні маркери
при діагностиці
гострого апендициту
та його ускладнених
форм у дітей.
Laboratory Markers In
The Diagnostic Of
Acute Appendicitis And
Its Complicated Forms
In Children.
Проблеми безпеки,
гігієни праці та
інформаційного
контролю в боротьбі з
професійними
захворюваннями
медичних працівників

54

Zoodiversity, 55 (1): 41–50, 2021
(http://ojs.akademperiodyka.org.ua/index.
php/Zoodiversity/article/view/115/68)
/monog20.htm)

2021

Wiadomosci Lekarskie. – 2020 – tom
LXXIII, nr 1 – P. 99-103

2020

Global Journal of Medical Research: K
Interdisciplinary
Volume 21 Issue 3 Version 1.0 Year 2021
p. 18-29.
Type: Double Blind Peer Reviewed
International Research Journal
Publisher: Global Journals
Online ISSN: 2249-4618 & Print ISSN:
0975-5888 (SCOPUS database)

2021

Репродуктивна ендокринологія. №6(56) травень 2020.- с. 64-72
(SCOPUS database)

2020

Olomoucké sympozium ukrajinistů,
Sympozium 2020 (10. OSU) 9.–10. 9.
2020
Сучасна україністика: проблеми
мови, літератури і культури, ст.. 286291
https://www.ff.upol.cz/ksl/sekceukrajinistiky/veda-a-vyzkum/olomouckesympozium-ukrajinistu/
«Surgical Chronicles»
«Хірургічні хроніки»- офіційний
журнал Хірургічного товариства
Північної Греції
Салоніки/Греція (Scopus) ISSN: 11085002; Том 25, випуск 4 жовтня-грудня
2020 року
С.332-336.

2020

Медичні перспективи. 2020.Т.25, № 4.
С. 159-165
https://doi.org/10.26641/23070404.2020.4.221660
(Web of Science Core Collection)

2020

2020

Риган М.М.

на COVID-19 у
закладах охорони
здоров’я України
1.3. Статті у фахових виданнях України

№
п\п

Автори

Назва

Назва

роботи

Видання
Zhytomyr Ivan Franko state
university. Journal. Pedagogical. –
2020. − № 1 (100). − P. 80-88.
(Наказ МОН України № 409 від 17
березня 2020 р.)
http://pedagogy.visnyk.zu.edu.ua/issue
/view/12347
Серія КВ № 11732–603Р від 13. 09.
2006 р
Наукове періодичне видання
УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА
UKRAIŃSKA POLONISTYKA
УДК 378:373.3:81’243
DOI 10.35433/22204555.18.2020.ped-9
Випуск 18, 2020. - ст. 182-186

1.

Kovalchuk V.
Goray O.

The problem of
reforming the training of
nurses in Ukraine and
Poland

2.

Березюк Ю.,
Косова І.

Дидактичні технології
формування полі
культурності
майбутнього фахівця

3.

Ботнар В.А.
Зозуля В.М.

4.

Гордійчук С.

5.

Гордійчук С.

Летальна дія високого
тиску в замкнутому
приміщенні
Результати
впровадження
структурнофункціональної моделі
забезпечення якості
освітньої діяльності в
медичному коледжі
Стратегічний
менеджмент у
забезпеченні якості
освітнього процесу
медичного коледжу

6.

Гордійчук С.

7.

Гордійчук С. В.

Управління змінами в
закладі медичної освіти
в умовах забезпечення
якості освітньої
діяльності
Якість медичної освіти
як соціальна проблема
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Рік
2020

2020

Судово-медична експертиза. – 2020- 2020
№2 – С. 57-62
Нові технології навчання: збірник
наукових праць. ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти» – Вип.
94. Житомир 2020. – С. 104-110.

2020

Збірник «Наукові записки
Тернопільського національного
педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка. Серія:
педагогіка» – 2020. –№ 1. – С. 168175.
Збірник наукових праць
«Педагогіка формування творчої
особистості у вищій і
загальноосвітній школах» – 2020. –
Випуск 70 – С. 176-181.
Інноваційна педагогіка.
Причорноморський науководослідний інститут економіки та
інновацій – Випуск 25, Том 1.

2020

2020

2020

Одеса, 2020. – С. 144-149.
8.

Дмитрук О.

9.

Заблоцька О. С.,
Ніколаєва І. М.

10.

Зозуля В.М.
Ванчуляк О.Я.

11.

12.

13.

Зозуля В.М.
Бачинський В.Т.

Корнійчук Н.,
Лайчук А.,
Корнійчук Ю.,
Гарлінська А.
(Лейченко),
Саранча М.
Кравець О.Є.,
Самборська
Н.М.,
Фещенко О.А.

14.

Круковська І,
Махновська І.,
Коваленко В.

15.

Рибюальченко В
.Ф.
Русак П.С.,
Шевчук Д.В.,

Формування комплексу
маркетингу як
актуальна проблема
медичних
неприбуткових
підприємств
Студентоцентрований
підхід як тренд
сучасної вищої освіти
Особливості опису
ушкоджень водія та
пасажира легкового
автомобіля у випадку
ДТП в залежності
класу транспортного
засобу та ракурсу
зіткнення
Аналіз сучасних
можливостей
ідентифікації водія і
пасажирів всередині
транспортного засобу
при дорожньотранспортній пригоді
Динаміка показників
серцево-судинної
системи у
веслувальників на
човнах «Дракон»
«Використання смарттехнологій навчання
під час вивчення
англійської мови для
студентів
нефілологічних
спеціальностей»
Структура та змістове
наповнення освітньопрофесійної програми
підготовки
парамедиків
у Житомирському
медичному інституті
Еволюція лікувальної
стратегії гемангшіом у
дітей та внесок
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Інфраструктура ринку.
№39. URL: http://marketinfr.od.ua/uk/39-2020

2020
.

«Наукові записки». Серія:
Педагогічні науки. Кропивницький:
РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка.
Вип. 187 (2021)

2021

Судово-медична експертиза. – 2020№1 – С. 115-117
2020

Судово-медична експертиза. – 2020№2 – С. 14-22
2020

Фізична культура, спорт та здоров'я
нації. - 2020. - Вип. 10 (29). - С. 138148.
(категорія видання - Б)
http://eprints.zu.edu.ua/

2020

Науковий збірник «Актуальні
2020
питання гуманітарних
.
наук:міжвузівський збірник
наукових праць молодих вчених
Дрогобицького державного
педагогічного університету ім. Івана
Франка», Том 2, № 28, с. 93
Міжвузівський збірник наукових
2021
праць молодих вчених
Дрогобицького державного
педагогічного університету ім. Івана
Франка – у друці

Хірургія дитячого віку.-2020. №1,
С. 64-72 .

2020

16.

17.

18.
19.

20.

Рибальченко
І.Г.,
Конопліцький
Д.В.
Самборська Н.,
Кравець О.,
Кухарьонок О.

вітчизняних науковців

«Формування
соціокультурної
компетентності
студентів
нефілологічних
спеціальностей під час
вивчення англійської
мови»
Свиридюк В.,
Ерготерапія як
Яворський П.
мультидисциплінарний
Горай О.
підхід до соціальної та
фізичної реабілітації
осіб з
посттравматичними
стресовими розладами
Терещук Т.О.
Досвід впровадження
Мазуркевич І.А.
системи управління
якістю в закладі
Толстанов О.К.,
Науково-практична
Суслик М.П.,
конференція «Історія,
Довгополий
сучасний стан та
Ю.Д., Русак П.С. перспективи розвитку
спеціалізованої
допомоги дітям
області»
Шевчук Л. М.,
Стан популяцій
Билина Л. В.,
двостулкових
молюсків родин
Бітнер Д. В.
Unionidae та Pisidiidae
(Mollusca: Bivalvia) у
басейні Случі в умовах
загострення
екологічної ситуації

Педагогіка формування творчої
особистості у вищій і
загальноосвітній школах №
76/2021 (Категорія "Б") – у друці

2021

Збірник наукових праць « Нові
технології навчання» ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти» К., 2020.
Вип.94. − С. 96-103.
(Фахове видання)
(Наказ МОН від 24.10.2017 № 1413)

2020

Журнал «Лабораторна справа» № 34

2020

Хірургія дитячого віку.- 2020.
№ 1, С.100.

2020

Екологічні науки. - 2020. - Вип. 3
(30). - С. 192-196.

2020

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

1.

Автори

Шатило В.Й.
Заболотнов В.О.
Гордійчук С.В.
Киричук І.М.
Грищук С.М.
Богдан О.В.

Назва

Назва

Роботи

видання

Досвід та наукометричні
показники якості
підготовки магістрів
спеціальності
«Медсестринство»

Матеріали І Міжвузівської науковопрактичної конференції з
міжнародною участю «Актуальні
питання підготовки та наукової
діяльності магістрів галузі знань
«Охорона здоров'я» – ЖитомирУжгород, 24 листопада 2020. – С. 4-8
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Рік

2020

2.

Hryshchuk S.,
Harlinska A.,
Korniychuk N.,
Parii V.

Approaches to the
treatment of patients with
end-stage renal disease in
Ukraine

Book of Abstracts : Eighth International
Conference on Radiation in Various
Fields of Research. - 2020. - p. 166.
http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/31488

2020

3.

Hryshchuk S.,
Parii V.

Cervical cancer in Ukraine
and the possibility of its
prevention by vaccination
against papillomavirus
infection

2020

4.

Zablotska O.,
Nikolaeva I.,
Prymak R.

Rules of a healthy lifestyle

5.

Zablotska O.,
Nikolaeva I.,
Prymak R.

The concept of health and
healthy lifestyle in
Ukraine and abroad

6.

Zablotska O.,
Nikolaeva I.,
Stadnyk M.

COVID-19 prevention in
Ukraine

7.

Zablotska O.,
Nikolaeva I.,
Suvoryk О.

Іnfluence of behavioral
factors on the formation of
non-communicable
diseases of different
categories of population

Book of Abstracts Eighth International
Conference on Radiation in Various
Fields of Research (RAD 2020
Conference), p.31.
http://eprints.zu.edu.ua/31489/1/Cervica
l%20cancer%20RAd%202020.pdf
European scientific discussions.
Abstracts of the 4th International
scientific and practical conference.
Potere della ragione Editore. Rome,
Italy
Science and education: problems,
prospects and innovations. Abstracts of
the 5th International scientific and
practical conference. CPN Publishing
Group. Kyoto, Japan
Fundamental and applied research in the
modern world. Abstracts of the 8th
International scientific and practical
conference. BoScience Publisher.
Boston, USA
Actual trends of modern scientific
research. Abstracts of the 8th
International scientific and practical
conference. MDPC Publishing. Munich,
Germany

8.

Zabolotnov V.
Shatylo V.
Rybalka A.

From failure of luteal
phase to hypothalamicpituitary-ovarian
dysfunction

2020

9.

Андрушко І.
Шудренко О.

Рольова гра як елемент
бінарного практичного
заняття з мікробіології,
епідеміології та
інфектології
Дидактичні основи
формування здорового
способу життя в
майбутніх фахівців у
вищій школі

Abstract for Gynecological
Endocrinology - 19th World Congress
4-7 MARCH 2020 FLORENCE,
ITALY
ID 28903
Український науково-практичний
журнал «Магістр медсестринства»,
2020. № 1 (23). С. 7-16.
Дидактичні основи реформування
освіти у вищій школі: збірник
наукових праць/ за ред.
О.С. Березюк, О.М. Власенкою –
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка,
2020. – 120 с.; С. 103-106,
Біологічні дослідження – 2021:
Збірник наукових праць. – Житомир:
2021. – с. 358-359

2020

10. Березюк Ю.

11. Бобровник В.
Грищук С.

Аналіз мотивації до
занять фізичними
вправами міських та
сільських школярів
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2021

2021

2021

2021

2020

2021

12. Васильєва О.

13. Васильєва О.
Дядюк В.
14. Васьковська О.
Круковська І.

15. Вовк В.
Сегедіна Я.
Хватова О.

16. Вознюк О.
Дядюк В.
17. Гаріфулліна Н.
Грищук С.

18. Горай О.

19. Горай О.
Кірячок М.

«Формування психолого
– педагогічних
компетентностей в
процесі ступеневої
медсестринської освіти»
«Особливості
емоційного
перевантаження в
професійній діяльності
медичних сестер»
«Визначення поняття
«Професійне вигорання»
та причини його
виникнення».
"Адаптованість серцевосудинної та дихальної
систем до фізичних
навантажень у студентів
спеціальності 223
"Медсестринство"
освітнього ступеня
бакалавра
Житомирського
медичного інституту
Житомирської обласної
ради"
Творчість як
вирішальний чинник
здоров’я учасників
освітнього процесу
Епідеміологія та підходи
до лікування і
профілактики раку
шийки матки в Україні

Інтернаціоналізація як
основний напрям
розвитку вищої
медсестринської освіти

Напрямки міжнародного
співробітництва в
Житомирському
медичному інституті
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Збірник матеріалів 90 – ї науковопрактичної конференції студентів та
молодих вчених із міжнародною
участю «Іновації в медицині та
фармації»
Збірник ХІ науково-практичної
конференції з міжнародною участю
«Вища освіта та практика в
медсестринстві», с. 48-52

2021

Збірник І міжвузівської науковопрактичної конференції з
міжнародною участю «Актуальні
питання підготовки та наукової
діяльності магістрів галузі знань
«Охорона здоров’я», с. 17-21
Збірник матеріалів Науковопрактичної конференції з
міжнародною участю ` "Вища освіта
та практика в медсестринстві". м.
Житомир, 22-23 жовтня 2020 р. С.52

2020

Український науково-практичний
журнал «Магістр медсестринства».
2021. № 1 (23).

2021

Матеріали науково-практичної
конференції з міжнародною участю
«Вища освіта та практика в
медсестринстві» Житомир, 22-23
жовтня 2020 р., с. 216-222.
https://www.zhim.org.ua/nauka/zbirnuk
_mater_22_10_2020.pdf#page=216
Збірник матеріалів науковопрактичної конференції з
міжнародною участю « Актуальні
питання підготовки та наукової
діяльності магістрів галузі знань
“Охорона здоров’я”, 24 листопада
2020 р. Житомир-Ужгород,
Житомир: Вид-во ФОП Худяков О.В.
− С. 33-36.
Збірник тез Регіональної науковопрактичної конференції `Професійна
підготовка майбутніх фахівців
медичної галузі на засадах

2020

2020

2020

2020

2021

20. Гордійчук С.

21. Гордійчук С.В.,
Боримська Л.В.,
Полчанова Г.С.
22. Гордійчук С.В.,
Полчанова Г.С.,
Боримська Л.В.
23. Горянська А.В.
Заболотнов В.О.

24. Dmytruk O.

25. Дядюк В.

26. Дячук Т.В.
Шкварок М.Г.
27. Дячук Т.В.

28. Жуковський
Є.І.,
Крук М.З.,
Шоханов О.С.
29. Заблоцька О. С.,
Ніколаєва І. М.,
Бондарук В. М.

Житомирської обласної
ради
Забезпечення якості
освітньої діяльності,
сучасні виклики

Вербальна і невербальна
комунікація у
публічному управлінні
Культурний конфлікт як
чинник культурної
динаміки в умовах
глобалізації
Епідуральна
аналгезія/анестезія як
метод знеболювання
пологів: вплив на перебіг
пологів, роділлю та плід

міждисциплінарної інтеграції`, м.
Тернопіль, 12 березня 2021 р.
І науково-практична конференція з
міжнародною участю «Актуальні
питання підготовки та наукової
діяльності магістрів галузі знань
«Охорона здоров`я», ЖитомирУжгород. 24 листопада 2020 р. с. 4344
Український науково-практичний
журнал «Магістр медсестринства» №
2 (24)2020, с. 67-76
Український науково-практичний
журнал «Магістр медсестринства» №
2 (24)2020, с. 76-90
IV-й Міжнародний Конгрес з
інфузійної терапії Матеріали
конгресу (Тези) 12.10.202012.10.2020 Київ Тези Конгресу з
інфузійної терапії опубліковані в
журналі «Інфузія & Хіміотерапія»
Zeszyty Naukowe WSA
(Higher School of Agribusiness in
Lomza)

The role of feedback as an
element of communication
in achieving the goals of
educational management
Роль фахівця
“ZESZYTY NAUKOWE WSA w
громадського здоров’я в
Lomzy”, 01.04.2021
пропаганді та проведенні
вакцинації серед
дитячого населення
проти вірусу папіломи
людини
«Питання болю та
Український науково-практичний
боротьби з ним. Захист
журнал «Магістр медсестринства»
пацієнтів від факторів
№2 (24) 2020, ст. 31-36
операційного стресу»
«Самообстеження
Збірник матеріалів науковомолочних залоз – шлях практичної конференції «Вища освіта
та практика в медсестринстві», 22до жіночого здоров’я»
23.10.2020, ст. 229-232
Науково-методичні
Науковий часопис національного
засади вдосконалення
педагогічного університету імені
координаційних
М.П. Драгоманова. Випуск 3 (123), с.
здібностей студентів
56-60
засобами настільного
тенісу
Молекулярно-генетичні
Збірник Актуальні проблеми
методи дослідження
лабораторної діагностики: матеріали
БПА 1-4 групи
ІV регіональної науково-практичної
патогенності в
конференції (Житомир, 15-16 квітня
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2020

2020
2020

2020

2021

2021

2020

2020

2020

2021

30. Заблоцька О. С.,
Березюк Ю. В.,
Лапшина О. С.

31. Заблоцька О. С.,
Куценко Н. Л.,
Вербельчук
Г. В., Борщ Т. Р.

32. Заблоцька О. С.,
Ніколаєва І. М.,
Коваленко В. В.

33. Заблоцька О. С.,
Ніколаєва І. М.,
Мічурін Є. В.,
Головіна В. Ю.

діагностичних
лабораторіях
Етіологія, епідеміологія,
патогенез, методи
лабораторної
діагностики та
профілактика
ендемічного зобу
Облаштування ПЛРлабораторій з
дослідження
біологічного матеріалу з
біологічно патогенними
агентами I-IV груп
патогенності
Порядок обробки
спецодягу, приміщень і
знезараження матеріалу
при роботі в
приміщеннях ПЛРлабораторії
Правила роботи в боксах
біологічної безпеки при
виділенні НК

34. Заблоцька О. С.,
Ніколаєва І. М.,
Пашинська Я. С.

Профілактика
контамінації та порядок
дій при виникненні
контамінації ПЛРлабораторії НК

35. Заблоцька О. С.,
Ніколаєва І. М.,
Стадник М. В.

Сучасні методи
діагностики COVID-19

36. Заблоцька О.С.,
Ніколаєва І.М.,
Вдовиченко Д.В.

Метод
імуноферментного
аналізу (ІФА) та його
застосування в
лабораторній діагностиці
Селен та його екологічне
й медичне значення

37. Заблоцька О.С.,
Ніколаєва І.М.,
Головіна В.Ю.
38. Заблоцька О.С.,
Ніколаєва І.М.,

Показники фізіологічної
повноцінності
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2021 р.). Житомир: вид-во ПНУ.
2021, с. 56-60
Актуальні проблеми лабораторної
діагностики: матеріали ІV
регіональної науково-практичної
конференції (Житомир, 15-16 квітня
2021 р.). Житомир: вид-во ПНУ.
2021, с. 42-47
Актуальні проблеми лабораторної
діагностики: матеріали ІV
регіональної науково-практичної
конференції (Житомир, 15-16 квітня
2021 р.). Житомир: вид-во ПНУ. 2021
с. 28-33
Актуальні проблеми лабораторної
діагностики: матеріали ІV
регіональної науково-практичної
конференції (Житомир, 15-16 квітня
2021 р.). Житомир: вид-во ПНУ. 2021
с. 66-71
Актуальні проблеми лабораторної
діагностики: матеріали ІV
регіональної науково-практичної
конференції (Житомир, 15-16 квітня
2021 р.). Житомир: вид-во ПНУ. 2021
с. 81-89
Актуальні проблеми лабораторної
діагностики: матеріали ІV
регіональної науково-практичної
конференції (Житомир, 15-16 квітня
2021 р.). Житомир: вид-во ПНУ. 2021
с. 125-130
Актуальні проблеми лабораторної
діагностики: матеріали ІV
регіональної науково-практичної
конференції (Житомир, 15-16 квітня
2021 р.). Житомир: вид-во ПНУ. 2021
с. 102-109
Хімічні аспекти екології: зб.
матеріалів ІV регіональної наук.пізнав. конф. (Житомир, 26
листопада 2020 р.). Житомир: Вид-во
ПНУ
Хімічні аспекти екології: зб.
матеріалів ІV регіональної наук.пізнав. конф. (Житомир, 26
листопада 2020 р.). Житомир: Вид-во
ПНУ
Хімічні аспекти екології: зб.
матеріалів ІV регіональної наук.-

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2020

2020

2020

Тартачник І.А.

39. Заблоцька О.С.,
Ніколаєва І.М.,
Тартачник І.А.

40. Заблоцька О.С.,
Тартачник І.А.

41. Заблоцька О.С.,
Тартачник І.А.

42. Заблоцька О. С.,
Іващенко І. М.

43. Зарицький О.М,
Ткачук В.В.,
Ткачук О.В.,
44. Кірячок М.В.

45. Кірячок М.В.
46. Кірячок М.В.,

мінерального складу
пізнав. конф. (Житомир, 26
питної води та їх вплив листопада 2020 р.). Житомир: Вид-во
на формування
ПНУ
неінфекційних
захворювань населення
Порівняння українських
Вища освіта та практика в
і міжнародних
медсестринстві: матеріали ХІ науковостандартів якості питної
практичної конференції з
води: санітарно-хімічний міжнародною участю (м. Житомир,
22-23 жовтня 2020 р.). / за ред. В. Й.
аспект
Шатила. Житомир: ФОП Худяков
О.В.
Що знають споживачі
Актуальні питання підготовки та
про якість питної води в
наукової діяльності магістрів галузі
знань «Охорона здоров’я»: матеріали
Житомирській області
І Міжвузівської науково-практичної
конференції з міжнародною участю
(Житомир, 23-25 листопада 2020 р.).
Житомир: ФОП Худяков О.В.
Вплив фізико-хімічних
Український науково-практичний
та санітарножурнал «Магістр медсестринства».
токсикологічних
№ 2 (24), с.37-45
показників якості питної
води на формування
неінфекційних
захворювань населення
Нові кваліфікаційні
Актуальні проблеми лабораторної
характеристики професій
діагностики: матеріали ІV
працівників із вищою
регіональної науково-практичної
освітою другого рівня
конференції (Житомир, 15-16 квітня
спеціальності 224
2021 р.). Житомир: вид-во ПНУ. 2021
«Технології медичної
діагностики та
лікування» галузі знань
«Охорона здоров'я»
Безпека та захист
Збірник наукових матеріалів ХVIІ
персональних даних в
Міжнародної інтернет — конференції
галузі громадського
«SCIENCE 2021: RESEARCH AND
INNOVATION»
здоров’я в україні
США, Філадельфія Сторінка 71
Розвиток мовленнєвої
Вища освіта та практика в
компетенції майбутніх
медсестринстві: матеріали науковомедичних фахівців
практичної конференції з
засобами
міжнародною участю, Житомир, 22інтелектуальної гри
23 жовтня 2020 р./ за ред. В.Й.
Шатила.
– Житомир: ФОП Худяков
`Дебати`.
О.В., 2020. С.261-265.
Нова редакція
Збірник тез `Педагогічних читань`
українського правопису: Житомирського медичного інституту
основні зміни
Житомирської обласної ради, 2021р.
Популяризація
Український науково-практичний
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2020

2020

2020

2021

2021

2020

2021
2020

Іщенко В.О.

47. Кірячок М.В.,
Іщенко В.О.

збалансованого
харчування та
поширення харчової
культури як один із
визначальних факторів
громадського здоров`я.
Збалансоване
харчування як основа
здоров`я нації.

48. Климко С.В.,
Круковська І.М.

«Історія розвитку
тютюнопаління в світі».

49. Коваленко В.О.,
Плоткіна Л.П.

Комп’ютерна залежність
як вид адиктивної
поведінки підлітків.

50. Коваленко В.О.,
Плоткіна Л.П.

Обгрунтування системи
заходів профілактики
комп’ютерної залежності
в підлітків
Розвиток творчого
потенціалу майбутніх
медичних сестер у
процесі фахової
підготовки
Діагностика розвитку
творчого потенціалу
майбутніх медичних
сестер у процесі фахової
підготовки

51. Ковальчук Т.Ю.

52. Ковальчук Т.Ю.,
Дубасенюк О.А.

53. Косенко В.М.,
Мельник А.О.,
Пірожкова І.О.
54. Косенко В.М.,
Пірожкова І.О.,
Мельник А.О.

Оцінка мовної
комунікації в
студентському
середовищі медичного
ЗВО
Доцільність арт-методів
в навчально-виховній
роботі в процесі
підготовки майбутніх
медичних працівників в
період військового

63

журнал «Магістр медсестринства».
№24. жовтень 2020 р. С.101-107.

Вища освіта та практика в
медсестринстві: матеріали науковопрактичної конференції з
міжнародною участю, Житомир, 2223 жовтня 2020 р./ за ред. В.Й.
Шатила. – Житомир: ФОП Худяков
О.В., 2020. С.257-261
Збірник ХІ науково-практичної
конференції з міжнародною участю
«Вища освіта та практика в
медсестринстві», с. 249-252

2020

Вища освіта та практика в
медсестринстві: матеріали науковопрактичної конференції з
міжнародною участю, Житомир, 2223 жовтня 2020 р./ за ред. В.Й.
Шатила. – Житомир: ФОП Худяков
О.В., 2020. с. 297-301
Український науково-практичний
журнал «Магістр медсестринства» №
1 (25). 2021 р. С.110-117.

2020

Збірник ХІ науково-практичної
конференції з міжнародною участю
«Вища освіта в медсестринстві,
проблеми та перспективи» с. 69-75

22.10.

Збірник матеріалів Всеукраїнської
науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми діяльності
закладів освіти у контексті
формування життєвих перспектив
особистості». С.123-129. М. Київ –
Кременчуг.
VII Международная научнопрактическая конференція
MODERN SCIENCE: PROBLEMS A
ND INNOVATIONS

24.11.

XI Международная научнопрактическая конференция
«EURASIAN SCIENTIFIC
CONGRESS», с. 337-343

2020

2020

2021

2020

2020

2020

55. Кочина А.В

протистояння на Сході
України
Радон
Кіровоградщини та його
вплив на здоров’я
людини

56. Круковська І.М.,
Васьковська О.Л

Особливості
професійного вигорання
у медичних працівників.

57. Круковська І.М.,
Васьковська
О.Л.

Суб’єктивна оцінка рівня
знань респондентів щодо
проблеми професійного
вигорання в медичних
працівників
Визначення поняття
«професійне вигорання»
та причини його
виникнення

58. Круковська І.М.,
Васьковська
О.Л.

59. Круковська І.М.,
Клименко С.В.

Проблеми
тютюнопаління в світі та
підходи до їх вирішення

60. Кулевський М.І.,
Грищук С.М.

Впровадження занять
фітнесом у процес
фізичного виховання
школярів старшого
шкільного віку
«Професійна
компетентність студентів
у вивченні дисципліни
«Медична та соціальна
реабілітація».

61. Купріяненко
А.В.

62. Купріяненко
А.В.

«Формування
професійної
компетентності в процесі
фахової підготовки
студентів медичного
факультету у вивченні
фізичної реабілітації».

64

ІІ Всеукраїнська
науково- практична інтернет
конференція «Сучасний стан та
перспективи розвитку природничих
19 березня 2021, Кропивницький
Вища освіта та практика в
медсестринстві: матеріали науковопрактичної конференції з
міжнародною участю, Житомир, 2223 жовтня 2020 р./ за ред. В.Й.
Шатила. – Житомир: ФОП Худяков
О.В., 2020. с. 212-215
Український науково-практичний
журнал «Магістр медсестринства».
№ 1 (25). 2021 р. С.71-77.

2021

І Міжвузівська науково-практична
конференція з міжнародною участю
«Актуальні питання підготовки та
наукової діяльності магістрів галузі
знань «Охорона здоров`я», ЖитомирУжгород. 24 листопада 2020 р. с. 1721
Вища освіта та практика в
медсестринстві: матеріали науковопрактичної конференції з
міжнародною участю, Житомир, 2223 жовтня 2020 р./ за ред. В.Й.
Шатила. – Житомир: ФОП Худяков
О.В., 2020. С.249-252.
Біологічні дослідження – 2021:
Збірник наукових праць. – Житомир:
2021. – с. 374-375

2020

Збірник ХІ науково-практичної
конференції з міжнародною участю
«Вища освіта в медсестринстві
проблеми та перспективи». С. 264267

2020

Збірник ХХ Міжнародної науковопрактичної конференції «Інклюзивне
освітнє середовище: проблеми,
перспективи та кращі практики»
Київ. 18-19 листопада

2020

2020

2021

2020

2021

63. Купріяненко
А.В.

«Фізична терапія в
системі акушерської
практики при симфізиті
вагітних».

64. Лапшина О.С.,
Заблоцька О.С.

Флюороз та його
профілактика

65. Левківська С.М.

Оцінка дотримання
принципів здорового
способу життя серед
студентів – майбутніх
медичних працівників
Житомирської області
Здоровий спосіб життя
як феномен здоров’я
людини

66. Махновська І.Р.,
Пирхова Н.П.

67. Мельник Л.А.

68. Міщук І.М.
Кагукіна А.

69. Міщук І.М.
Повшедна О.В.

70. Мухіна Т.С.,
Дужич Н.В.,
Кравчук С.М.

71. Нікітченко В.М.
Бондарук В.М.

«Симуляційне навчання
в медицині - невідємна
складова освітньої
діяльності».
«Сучасний підхід до
вирішення проблеми
боротьби з болем у
роботі медичної сестри
на підставі рекомендацій
ВООЗ
«Проблематика
обізнаності з політелії та
полімастії серед
здобувачів освіти
освітньої програми
«Сестринська справа»
Професійні
компетентності медичної
сестри

Роль лабораторних
методів дослідження при
антибіотикотерапії

65

Збірник конференцій XVIII
Всеукраїнська науково-практична
конференція «Молодь: освіта, наука,
духовність Університету «Україна»
м. Київ.
12-13 травня
Актуальні питання медикобіологічних і фармацевтичних наук:
збірник наукових публікацій І
Всеукраїнської студентської наук.практ. конф. (Житомир, 24–25
березня 2021 р.)
XXV Міжнародний медичний
конгрес студентів і молодих вчених.

2021

2021

2021

Тернопіль, 12-14 квітня
Вища освіта та практика в
медсестринстві: матеріали науковопрактичної конференції з
міжнародною участю, Житомир, 2223 жовтня 2020 р./ за ред. В.Й.
Шатила. – Житомир: ФОП Худяков
О.В., 2020. с. 278-282
Збірник ХІ науково-практичної
конференції з міжнародною участю
«Вища освіта та практика в
медсестринстві», с. 142-146
Український науково-практичний
журнал «Магістр медсестринства»,
2(24)2021, ст. 21-23

2020

Збірник матеріалів І міжнародної
науково-практичної інтернетконференції «Актуальні питання
медичних наук: теоретичні та
прикладні дослідження», 23 квітня
2021 р., с.47-82
Збірник матеріалів Науковопрактичної конференції з
міжнародною участю ` "Вища освіта
та практика в медсестринстві". м.
Житомир, 22-23 жовтня 2020 р., с.
60-65
Актуальні проблеми лабораторної
діагностики: матеріали ІV
регіональної науково-практичної
конференції (Житомир, 15-16 квітня

2021

2020

2021

2020

2021

72. Нікітченко В.М.

73. Овчиннікова
Н.П.

74. Овчиннікова
Н.П.

75. Ожго Н.С.

76. Павлік В.А.

77. Павлова Т.М.
78. Парій В.Д.,
Грищук С.М.
79. Пірожкова І.О.

80. Плоткіна Л.П.

Актуальні проблеми
теоретичної та
практичної підготовки
студентів-медиків при
вивченні дисципліни
«Клінічна фармакологія»
Нормативно-правове
забезпечення розвитку
медсестринства України.
Матеріали XI науково –
практичної конференції з
міжнародною участю
PhD з медсестринства.

«Психологічні аспекти
догляду за
онкологічними хворими
в роботі медичної
сестри»
Визначення
особливостей
специфічних та
неспецифічних методів
діагностики вірусу
Епштейн-Барра
«Скрайбінг як
інструмент візуалізації
мислення».
Підходи до лікування
пацієнтів з хронічною
хворобою нирок v
ступеню в Україні
Смакові особливості
організму

Комп’ютерна залежність
як вид адитивної
поведінки підлітків.
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2021 р.). Житомир: вид-во ПНУ. 1516 квітня 2021 с. 71-77
Актуальні питання медикобіологічних і фармацевтичних наук:
збірник наукових публікацій І
Всеукраїнської студентської наук.практ. конф. (Житомир, 24–25
березня 2021 р.)
«Вища освіта та практика в
медсестринстві», 22-23 жовтня 2020
року /за ред. В.Й. Шатило.
Житомир, 2020.
С.292-293.

2021

2020

Матеріали І Міжвузівської науково –
практичної конференції з
міжнародною участю «Актуальні
питання підготовки та наукової
діяльності магістрів галузі знань
«Охорона здоров’я». / ЖитомирУжгород, 24 листопада 2020 р за ред
В.Й. Шатило. Житомир,.
С.91-94
Збірник матеріалів науковопрактичної конференції «Вища освіта
та практика в медсестринстві», 2223.10.2020, ст. 146-151

2020

Актуальні проблеми лабораторної
діагностики: матеріали ІV
регіональної науково-практичної
конференції (Житомир, 15-16 квітня
2021 р.). Житомир: вид-во ПНУ. 1516 квітня 2021 р. с. 120-125
Український науково-практичний
журнал «Магістр медсестринства».
2020. № 1 (23). С. 58.
Фармакоекономіка в Україні: стан та
перспективи розвитку: матеріали XІІІ
наук.-практ. INTERNET-конф.,
м.Харків, р. 252-254.
Збірник матеріалів Науковопрактичної конференції з
міжнародною участю ` "Вища освіта
та практика в медсестринстві". м.
Житомир, 22-23 жовтня 2020 р., с.
162-164
Збірник матеріалів Науковопрактичної конференції з
міжнародною участю ` "Вища освіта
та практика в медсестринстві". м.

2021

2020

2020
2021

2020

2020

81. Плоткіна Л.П.

82. Плоткіна Л.П.

83. Плоткіна Л.П.

84. Плоткіна Л.П.

85. Плоткіна Л.П.

86. Поплавська С.Д.

87. Поплавська С.Д.

Обґрунтування системи
заходів профілактики
комп’ютерної залежності
у підлітків
Профілактика
комп’ютерної залежності
у підлітків
Аналіз системи
заходів профілактики
адиктивної поведінки у
підлітків
Computer addiction as a
type of
addictive adolescent
behavior (VI Regional
Scientific Students’
Internet-Conference
“Building Professional
Linguistic Competence of
Future
Specialists”
Adolescent computerinternet
addiction and its
relationship to personality
(VIII All Ukrainian
Scientific and
Practical Conference
“Current Trends in Young
Scientists’ Research”,
Zhytomyr
Polytechnic State
University
Спрямованість
педагогічного процесу
на формування
професійної
компетентності
майбутніх медичних
сестер до фахової
діяльності згідно зі
світовими стандартами
Методологічні підходи
до аналізу професійної
компетентності
майбутніх медичних
сестер.

67

Житомир, 22-23 жовтня 2020 р., с.
279-301
XXV Міжнародний медичний
конгрес студентів і молодих вчених Тернопіль 12-14 квітня

2021

90-а науково-практична конференція
студентів та молодих вчених з
міжнародною участю "Інновації в
медицині та фармації"
І-Франківськ 25-27 березня
Український науково-практичний
журнал «Магістр медсестринства».
№2 (24). жовтень 2020 р. Житомир

2021

VI Regional Scientific Students’
Internet-Conference “Building
Professional Linguistic Competence of
Future
Specialists”

2020

VIII All Ukrainian Scientific and
Practical Conference “Current Trends in
Young Scientists’ Research”, Zhytomyr
Polytechnic State University

2021

Вища освіта та практика в
медсестринстві: матеріали науковопрактичної конференції з
міжнародною участю, Житомир, 2223 жовтня 2020 р./ за ред. В.Й.
Шатила. – Житомир: ФОП Худяков
О.В., 2020. с. 190-197

2020

Український науково-практичний
журнал «Магістр медсестринства».
№2 (24). жовтень 2020 р. С.62-65.

2020

2020

88. Поплавська С.Д.

Роль магістрів
громадського здоров’я в
організації гігієнічного
навчання та виховання
населення.

89. Радкевич Д.А.,
Грищук С.М.

Особливості оптимізації
рухової активності
школярів середнього
віку в контексті
провадження нових
методик навчання
«Андрагогічні засади
формування
організаторських умінь
медичного працівника»
"Надмірна маса тіла та
ожиріння серед
студентської молоді як
соціальна проблема"

90. Риженко О.В.

91. Сегедіна Я.П.,
Хватова О.О.,
Вовк В.Т.
92. Синяк Ю.П.

93. Суворик О.М.,
Ніколаєва І.М.

«Застосування сервісу
«Сlasstime», як одного
із інноваційних методів
викладання та
оцінювання якості
знань здобувачів вищої
освіти»
Чинники розвитку
неінфекційних
захворювань населення

94. Терещук Т.О.
Мазуркевич І.А.

Санітарно
протиепідемічні правила
та норми поводження з
медичними відходами

95. Хватова О.О.,
Сегедіна Я.П.,
Вовк В.Т.

Використання мобільних
додатків медичного
спрямування
студентами-медиками

96. Фещенко О.А.

«Англійська мова як
інструмент професійного
вдосконалення студентамедика»
«Процес застосування

97. Фещенко О.А.
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І Міжвузівська науково-практична
конференція з міжнародною участю
«Актуальні питання підготовки та
наукової діяльності магістрів галузі
знань «Охорона здоров`я», ЖитомирУжгород. 24 листопада 2020 р. с. 9699
Біологічні дослідження – 2021:
Збірник наукових праць. – Житомир:
2021. – с. 386-387

2020

Український науково-практичний
журнал «Магістр медсестринства»
№2 (24) 2020, ст. 67-75

2020

Збірник матеріалів Науковопрактичної конференції з
міжнародною участю ` "Вища освіта
та практика в медсестринстві". м.
Житомир, 22-23 жовтня 2020 р. С.301
Український науково-практичний
журнал «Магістр
медсестринства» –№1 (25). 2021 р.
м.Житомир, с. 54-59

2020

Актуальні питання медикобіологічних і фармацевтичних наук:
збірник наукових публікацій І
Всеукраїнської студентської наук.практ. конф. (Житомир, 24–25
березня 2021 р.)
Актуальні проблеми лабораторної
діагностики: матеріали ІV
регіональної науково-практичної
конференції (Житомир, 15-16 квітня
2021 рЖитомир: вид-во ПНУ. 15-16
квітня 2021.). с. 28-33
Збірник матеріалів Науковопрактичної конференції з
міжнародною участю ` "Вища освіта
та практика в медсестринстві". м.
Житомир, 22-23 жовтня 2020 р. С.308
Український науково-практичний
журнал «Магістр Медсестринства». –
№1 (23). С 73-79. 2020 р.
м.Житомир
Журнал «Молодий вчений» №9(85)

2021

2021

2021

2021

2020

2020.

2020

інформаційнокомунікативних
технологій на уроках
англійської мови під час
формування
мовленнєвих навичок»
98. Холодніцький
Гендерне виховання
Л.С., Грищук
школярів на уроках
С.М.
фізичної культури
99. Чорнописька
Інформаційна
грамотність
як один із
О.І.
чинників розвитку
цифрової компетентності
майбутніх фахівців в
вищій школі.
100. Шатило В.Й.,
Досвід та наукометричні
Заболотнов В.О.,
показники якості
Гордійчук С.В.,
підготовки магістрів
Киричук І.М.,
спеціальності
Богдан О.В.,
«Медсестринство»
Грищук С.М.

101. Шатило В.Й.
Горай О.В.
Свиридюк В.З.
Свиридюк В.В.
Яворський П.В.

Соціальна та фізична
реабілітація осіб з
посттравматичними
стресовими розладами
засобами ерготерапії

102. Шатило В.Й.,
Заболотнов В.О.,
Гордійчук С.В.,
Киричук І.М.,
Грищук С.М.,
Богдан О.В.

Стратегія розвитку
медсестринства в
Україні на основі
результатів науковоприкладних досліджень
студентів магістратури
Житомирського
медичного інституту за
період 2008-2019 рр.
Виклики часу та
розвиток
мікробіологічних
досліджень

103. Шевчук Л.М.,
Агеєва А.А.

104. Шельвашенко
Т.А., Грищук
С.М.
105. Шигонська Н.В.

Фактори, які впливають
на рішення мешканців
Корнинської
ОТГ щодо проведення
вакцинації
Загальні засади
менеджменту в
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С-228-232

Біологічні дослідження – 2021:
Збірник наукових праць. – Житомир:
2021. – с. 393-394
Збірник наукових праць молодих
дослідників. Дидактичні основи
реформування освіти у вищій школі
За загальною редакцією О.С.
Березюк, О.М. Власенко.

2021

Збірник матеріалів І Міжвузівської
науково-практичної конференції з
міжнародною участю, ЖитомирУжгород, 24 листопада 2020 р.
Актуальні питання підготовки та
наукової діяльності магістрів галузі
знань “Охорона здоров’я” / за ред.
В.Й. Шатила. – Житомир: ФОП
Худяков О.В., 2020. – С.4-8.
Український науково-практичний
журнал «Магістр медсестринства»,
№ 1 (23), 2020. – С. 93-104

2020

Матеріали науково-практичної
конференції з міжнародною участю
«Вища освіта та практика в
медсестринстві» Житомир, 22-23
жовтня 2020 р., с. 4-9.

2020

Актуальні проблеми лабораторної
діагностики: матеріали ІV
регіональної науково-практичної
конференції (Житомир, 15-16 квітня
2021 р.). Житомир: вид-во ПНУ.
2021.). с. 77-81
Біологічні дослідження – 2021:
Збірник наукових праць. – Житомир:
2021. – с. 280-281

2021

Науково-практична конференція з
міжнародною участю «Вища освіта та

2020

2021

2020

2021

громадському здоров’ї
106. Шоханов О.С.,
Шоханова К.А.,
Петрук Ю.М.
107. Шоханов О.С.,
Шоханова К.А.,
Петрук Ю.М.

Контрольне
випробування як засіб
пропаганди
фізкультурно-спортивної
діяльності студенток
Особливості формування
рухової активності
студентів засобами
фітнесу.

108. Шудренко О.Т.

Екологічні аспекти
нітратного забруднення
продуктів харчування.

109. Шудренко О.Т.,

110. Шудренко О.Т.,
Вербельчук Г.В.

Кількісне визначення
антитіл класу IgМ при
виявленні коронавірусу
(Covid-19)
методом
імуноферментного
аналізу (ІФА)
Застосування барвників
у гістології

111. Шудренко О.Т.,
Агеєва А.А.

Діагностика золотистого
стафілокока

112. Шудренко О.Т.,
Лапшина О.В.

Поживні середовища в
лабораторній діагностиці

113. Шудренко О.Т.,
Ігнатенко О.В.

Поліноз – захворювання
століття

Люльченко К.О.
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практика в медсестринстві»
- м. Житомир – С. 311-312
Український науково-практичний
журнал «Магістр медсестринства»
№1 (23), с. 105-109
Вища освіта та практика в
медсестринстві: матеріали науковопрактичної конференції з
міжнародною участю, Житомир, 2223 жовтня 2020 р./ за ред. В.Й.
Шатила. – Житомир: ФОП Худяков
О.В., 2020. С.197-200.
Актуальні питання медикобіологічних і фармацевтичних наук:
збірник наукових публікацій І
Всеукраїнської студентської наук.практ. конф. (Житомир, 24–25
березня 2021 р.) С. 35-38.
Актуальні проблеми лабораторної
діагностики: матеріали ІV
регіональної науково-практичної
конференції (Житомир, 15-16 квітня
2021 р.). Житомир: вид-во ПНУ.
2021.). с. 47-56
Актуальні проблеми лабораторної
діагностики:
матеріали ІV регіональної науковопрактичної конференції
(15-16 квітня 2021 р., ЖМІ).
Житомир: Видавництво ПНУ. С. 1722.
Актуальні проблеми лабораторної
діагностики:
матеріали ІV регіональної науковопрактичної конференції
(15-16 квітня 2021 р.)
Житомир: Видавництво ПНУ. 2021.
С. 114-119.
Актуальні проблеми лабораторної
діагностики:
матеріали ІV регіональної науковопрактичної конференції
(15-16 квітня 2021 р., ЖМІ).
Житомир: Видавництво ПНУ. 2021.
С. 94-101.
Актуальні проблеми лабораторної
діагностики:
матеріали ІV регіональної науково-

2020

2020

2021

15-16
квітня
2021
р.
2021

2021

2021

2021

114. Яворовський
О.П.
Скалецький
Ю.М.,
Брухно Р.П.,
Харчук Л.В.,
Киричук І.М.,
Борис В.М.,
Шуляренко В.П.
115. Яковенко В.Я.,
Грищук С.М.

Особливості професійної
захворюваності
медичних працівників
Житомирської області на
COVID-19 та оцінка
ризиків їх зараження
вірусом SARS-CОV-2 в
аспекті безпеки, гігієни
праці та інфекційного
контролю.
Зміни фізичного
розвитку школярів
середнього віку в
процесі занять карате

практичної конференції
(15-16 квітня 2021 р.). Житомир:
Видавництво ПНУ. 2021. С. 59-65.
Довкілля та здоров’я. 2021. №1 (98),
С. 4-13

Біологічні дослідження – 2021:
Збірник наукових праць. – Житомир:
2021. – с. 405-406

2021

2021

1.5.1. Участь та доповіді у регіональних конгресах, симпозіумах, науковопрактичних конференціях та інших наукових форумах:

№
1.

2.

Автор
Березюк Ю.В.

Березюк Ю.В.

3.

Березюк Ю.В.

4.

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

Тема доповіді

Місце доповіді

Дата
проведення

Змішане навчання.
Problem-Based
Learning. Principles and
Design

Регіональний науковометодичний онлайн-семінар
«Лінгвометодичні аспекти
формування мовно
комунікативної професійної
компетентності здобувачів
вищої освіти в умовах
дистанційного навчання»,
кафедра іноземних мов,
Поліський національний
університет, м. Житомир
Майстер-клас «Організація
освітнього середовища засобами
Google», Житомирський
медичний інститут, м. Житомир
Регіональна науково-практична
конференція «Дидактичні
основи реформування освіти у
вищій школі»,
Житомирський державний
університет ім.. Івана Франка, м.
Житомир
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної діагностики»

18.05.

«Дидактичні засоби
навчання під час
взаємодії у Google
Drive»
Дидактичні основи
формування здорового
способу життя в
майбутніх фахівців у
вищій школі
Молекулярногенетичні методи
дослідження БПА 1-4
групи патогенності в
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2021

28.04.
2021
20.12. 2020

15-16 квітня
2021 р.

5.

Заблоцька О. С.,
Березюк Ю. В.,
Лапшина О. С.

6.

Заблоцька О. С.,
Куценко Н. Л.,
Вербельчук
Г. В., Борщ Т. Р.

7.

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

8.

Заблоцька О. С.,
Ніколаєва І. М.,
Мічурін Є. В.,
Головіна В. Ю.

9.

Заблоцька О. С.,
Ніколаєва І. М.,
Пашинська
Я. С.

10.

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

11.

Заблоцька О.С.,
Березюк Ю.В.

12.

Заблоцька О.С.,
Ніколаєва І.М.,
Вдовиченко
Д.В.

13.

Заблоцька О.С.,

діагностичних
лабораторіях
Етіологія,
епідеміологія,
патогенез, методи
лабораторної
діагностики та
профілактика
ендемічного зобу
Облаштування ПЛРлабораторій з
дослідження
біологічного матеріалу
з біологічно
патогенними агентами
I-IV груп патогенності
Порядок обробки
спецодягу, приміщень і
знезараження матеріалу
при роботі в
приміщеннях ПЛРлабораторії
Правила роботи в
боксах біологічної
безпеки при виділенні
НК
Профілактика
контамінації та
порядок дій при
виникненні
контамінації ПЛРлабораторії НК
Сучасні методи
діагностики COVID-19

Етіологія,епідеміологія,
патогенез, методи
лабораторної
діагностики та
профілактика
ендемічного зобу
Метод
імуноферментного
аналізу (ІФА) та його
застосування в
лабораторній
діагностиці
Селен та його
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(м. Житомир)
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної діагностики»
(м. Житомир)

15-16 квітня
2021 р.

ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної діагностики»
(м. Житомир)

15-16 квітня
2021 р.

ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної діагностики»
(м. Житомир)

15-16 квітня
2021 р.

ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної діагностики»
(м. Житомир)
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної діагностики»
(м. Житомир)

15-16 квітня
2021 р.

ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної діагностики»
(м. Житомир)
ІV регіональна науковопрактична онлайн конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної діагностики»,
Житомирський медичний
інститут, м. Житомир
ІV регіональна науковопізнавальна конференція
«Хімічні аспекти екології»,
ПНУ, м. Житомир

15-16 квітня
2021 р.

ІV регіональна науково-

26

15-16 квітня
2021 р.

15-16 квітня
2021 року

26
листопада
2020 р.

Ніколаєва І.М.,
Головіна В.Ю.
14.

15.

16.

17.

екологічне й медичне
значення

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

Показники
фізіологічної
повноцінності
мінерального складу
питної води та їх вплив
на формування
неінфекційних
захворювань населення
Заблоцька О. С.,
Нові кваліфікаційні
характеристики
Іващенко І. М.
професій працівників із
вищою освітою другого
рівня спеціальності 224
«Технології медичної
діагностики та
лікування» галузі знань
«Охорона здоров'я»
Заболотнов
Модератор
онлайн майстер-класу
В.О.
«Екстрагенітальна
патологія вагітних у
запитаннях та
відповідях»
Заболотнов
Участь
В.О.

18.

Заболотнов
В.О.

Участь

19.

Заболотнов
В.О.

Участь

20.

Заболотнов
В.О.

21.

Кірячок М.В.

Вагітність, COVID-19,
Патологія нирок
Тромбофилии и
Невынашивание
Участь

22.

Кірячок М.В.

Участь
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пізнавальна конференція
«Хімічні аспекти екології»,
ПНУ, м. Житомир
ІV регіональна науковопізнавальна конференція
«Хімічні аспекти екології»,
ПНУ, м. Житомир

листопада
2020 р.

ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної діагностики»
(м. Житомир)

15-16 квітня
2021 р.

Онлайн майстер-клас
«Екстрагенітальна патологія
вагітних у запитаннях та
відповідях» Житомир

04.06.2020.

Онлайн семінар для експертів з
акредитації освітніх програм та
членів галузевих експертних рад
Онлайн семінар «Належна
клінічна практика (GСР).
Нормативно-правове
регулювання проведення
клінічних випробувань» Київ
сертифікат № 5963.
Семінар Україно-швейцарський
проєкт «Лабораторії клінічних
навичок і курікула в медичній
освіті», м. Київ
Науково-практична конференція
Волинського обласного
перинатального центру місто
Луцьк
Регіональна науково-практична
конференція «Професійна
підготовка майбутніх фахівців
медичної галузі на засадах
міждисциплінарної інтеграції»,
м. Тернопіль
VI Regional Scientific Students`
Internet-Conference «Building

15.09.2020.

26
листопада
2020 р.

04.09.2020

24-26
вересня
2020
28.10.2020

12 березня
2021 р.

27
листопада

23.

Круковська І.М.

Участь

24.

Круковська І.М.

Участь

25.

Нікітченко В.М.

Роль лабораторних
методів дослідження
при антибіотикотерапії

Бондарук В.М.

26.

Олефір Л.З.

«Асоціація
превентивної та
антиейджинг
медицини»

27.

Олефір Л.З.

Участь

28.

Олефір Л.З.

Участь

29.

Олефір Л.З.

Участь

30.

Олефір Л.З.

Участь
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Professional Linguistic
2020 р.
Competence of Future Specialists»,
м. Житомир
І Міжвузівська науково24.11.
практична конференція з
2020
міжнародною участю
«Актуальні питання підготовки
та наукової діяльності магістрів
галузі знань «Охорона здоров`я»,
Житомир-Ужгород.
VI Regional Scientific Students`
27.11.
Internet-Conference «Building
2020
Professional Linguistic
Competence of Future Specialists».
м. Житомир
ІV регіональна науково15-16 квітня
практична конференція
2021 р.
«Актуальні проблеми
лабораторної діагностики»
(м. Житомир)
Науково-практична конференція
25.03.
для лікарів «Мистецтво
2021
лікування». Післядипломний
курс професійного
вдосконалення з міжнародною
участю.
Національний медичний
університет ім.О.О.Богомольця
XIV Національний Конгрес з
26.03.2021
міжнародною участю «Людина і
ліки ПВНЗ. «Київський
медичний університет»
Науково-практична конференція 18.03.2021
«Терапія 2021: проблемні
питання діагностики та
лікування розповсюджених
захворювань внутрішніх
органів». Вінницький
національний медичний
університет ім.М.І.Пирогова
Науково-практична конференція 20.03.2021
«Респіраторні читання 2021»
Дніпропетровська медична
академія
Науково-практична конференція 19.03.2021
для лікарів «Мистецтво
лікування». Післядипломний
курс професійного
вдосконалення з міжнародною
участю «Асоціація
превентивної та антиейджинг

31.

Олефір Л.З.

Участь

32.

Павлік В.А.

33.

Поплавська
С.Д.

Визначення
особливостей
специфічних та
неспецифічних методів
діагностики вірусу
Епштейн-Барра
Участь

34.

Поплавська
С.Д.

The relationships
between medical
students and public
health

35.

Самборська
Н.М.

Участь

36.

Терещук Т.О.
Мазуркевич І.А.

37.

Шатило В.Й.

Санітарно
протиепідемічні
правила та норми
поводження з
медичними відходами
Участь

38.

Шатило В.Й.

Участь
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медицини». Національний
медичний університет
ім.О.О.Богомольця
Науково-практична онлайн05.03.2021
конференція` «Нове про головне:
кардіологічні алгоритми у різних
категорій пацієнтів».
Вінницький національний
медичний університет
ім.М.І.Пирогова
ГО «Асоціація сімейних лікарів
та лікарів терапевтичних фахів
Поділля»
ІV регіональна науково15-16 квітня
практична конференція
2021 р.
«Актуальні проблеми
лабораторної діагностики»
(м. Житомир)
І Міжвузівська науково24.11.
практична конференція з
2020
міжнародною участю
«Актуальні питання підготовки
та наукової діяльності магістрів
галузі знань «Охорона здоров`я»,
Житомир-Ужгород.
VI Regional Scientific Students`
27.11.
Internet-Conference «Building
2020
Professional Linguistic
Competence of Future Specialists».
м. Житомир
ІV регіональна науково15.04.
практична конференція
2021
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики», Житомир
ІV регіональна науково15-16 квітня
практична конференція
2021 р.
«Актуальні проблеми
лабораторної діагностики»
(м. Житомир)
ІV регіональна науково15.04.
практична конференція
2021
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики», Житомир
ІІ регіональна студентська
2020
науково-практична конференція
«Теоретичні та прикладні
аспекти медико-біологічних
наук» - Львів, 21 травня 2020

39.

Шевчук Л.М.,
Агеєва А.А

Виклики часу та
розвиток
мікробіологічних
досліджень

40.

Шудренко О.Т., Застосування барвників
у гістології
Вербельчук Г.В.

41.

Шудренко О.Т.,
Агеєва А.А.

Діагностика
золотистого
стафілокока

42.

Шудренко О.Т.,
Лапшина О.В.

Поживні середовища в
лабораторній
діагностиці

43.

Шудренко О.Т.,
Ігнатенко О.В.

Поліноз –
захворювання століття

44.

Шудренко О.Т.,
Люльченко К.О.

Кількісне визначення
антитіл класу IgМ при
виявленні коронавірусу
(Covid-19)
методом
імуноферментного
аналізу (ІФА)

року
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної діагностики»
(м. Житомир)
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної діагностики»
(м. Житомир)
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної діагностики»
(м. Житомир)
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної діагностики»
(м. Житомир)
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної діагностики»
(м. Житомир)
ІV регіональна студентська
науково-практична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної діагностики».
Житомир.

15-16 квітня
2021 р.

15-16 квітня
2021 р.

15-16 квітня
2021 р.

15-16 квітня
2021 р.

15-16 квітня
2021 р.

15-16 квітня
2021 р.

1.5.2. Участь та доповіді у всеукраїнських конгресах, симпозіумах, науковопрактичних конференціях та інших наукових форумах:
№

1.

Автори

Березюк Ю.В.

Тема доповіді

Місце доповіді

Дата
проведення

Інтерактивні
технології
розвитку
педагогічної
майстерності
викладача
іноземної мови в
професійних
закладах освіти

Всеукраїнська науково-практична
конференція «Розвиток педагогічної
майстерності майбутнього педагога в
умовах освітньої трансформації»,
Глухівський національний педагогічний
університет, м. Глухів

2.04.

76

2021

2.

Варич А.М.

Участь

3.

Гуменна Л.В.,

Участь

4.

Кокоріна С.А.

Участь

5.

Дядюк В.В.

6.

Обгрунтування
доцільності
проведення
наукового
дослідження
проблеми
поінформованості
та ставлення
батьків щодо
вакцинації дівчат
(9-15 років)
проти вірусу
папіломи людини
Жовнерчук В.Р.
Участь

7.

Жовнерчук В.Р.

Участь

8.

Ільченко А.

Участь

9.

Ільченко А.

Участь

10.

Кірячок М.В.

11.

Кірячок М.В.

12.

Козирацька Л.

Участь

13.

Козирацька Л.

Участь

14.

Козирацька Л.

Участь

Свідоцтво №
К37-351093 (13
год. ТОВ «На
урок»)
Диплом
№686872322D

Навчання (курс лекцій та практичних
занять) за програмою науково-практичної
конференції “ШКОЛА НЕПіКа:
неврологія, ендокринологія, психіатрія,
кардіологія”
Науково-практичний семінар «Клінічні
випадки в практиці лікаря офтальмолога.
Сесія № 3»
Науково-практичний семінар «Клінічні
випадки в практиці лікаря офтальмолога.
Сесія № 3»
ІІ Всеукраїнська науково-практична
конференція студентів та обдарованої
молоді «Новини науки: дослідження,
наукові відкриття, інноваційні технології»
м. Рівне

Онлайн вебінар «Кишкова непрохідність
при коло ректальному раку: лікуємо рак
чи загально хірургічну проблему?»
Онлайн вебінар «Лікування інфікованих
ран: Що ефективно, а що міф?»
II Українська конференція «Програма
ERAS в хірургічній практиці», м.Київ

11-13.
02.21
02.03.21
02.03.21
15.04.
2021 р.

19.03.21
23.04.21
17-18
лютого
2021 року

Онлайн курс «Викладацька майстерність в
медичному ЗВО. Випуск другий.
Зворотний зв'язок». За підтримки україношвейцарського проекту «Розвиток
медичної освіти» спільно з тренерською
групою «Інша Освіта»
Інтернет-конференція «STEM, STEAM,
STREAM: від концепції до практичного
втілення»

10
березня –
2 квітня
2021

Всеукраїнська наукова конференція
«Дистанційне навчання від теорії до
практики. Сервіси та навички».
НМАПО ім.П.Л. Шупіка «Мистецтво
лікування», Київ, 25.03.2021
НМАПО ім.П.Л. Шупіка, «Мистецтво
лікування», Краматорськ, 18.03.2021
НМАПО ім.П.Л. Шупіка `Сучасний
менеджмент інфекцій`. Київ, 12.03.2021

м. Київ,
23.11.2020
р.
2021

77

17.10.20

2021
2021

15.

Козирацька Л.

Участь

16.

Козирацька Л.

Участь

17.

Козирацька Л.

Участь

18.

Козирацька Л.

Участь

19.

Кокоріна С.А.

Участь

20.

Кочина А.В

Участь

21.

Кочина А.В

Участь

22.

Кочина А.В

Радон
Кіровоградщини
його вплив на
здоров’я людини

23.

Кочина А.В

Участь

24.

Круковська
І.М.

Участь

25.

Круковська
І.М.

Участь

26.

Купріяненко А.

27.

Лаговська Г.І.

«Фізична терапія
в системі
акушерської
практики при
симфізиті
вагітних».
Участь

28.

Лаговська Г.І.

Участь

29.

Лаговська Г.І.

Участь

НМАПО ім.П.Л. Шупіка, «Профілактика.
2021
Антиейджинг. Україна.», Київ, 03.03.2021
НМАПО ім.П.Л. Шупіка «Мистецтво
2021
лікування: післядипломний курс
професійного вдосконалення» на тему
`Стрес. Психоемоційне здоров`я`, Київ,
26.02.2021
НМАПО ім.П.Л. Шупіка, «Мистецтво
2020
лікування», Ужгород, 23.10.2020
НМАПО ім.П.Л. Шупіка «Сучасна
2020
практика в сімейній медицині», Київ,
17.09.2020
Дистанційно-освітній проект з
09.03сертифікацією «Ophthalmik-ischool»
06.04.21
«Актуальні питання підготовки та
23-25
наукової діяльності магістрів галузь знань Листопада
«Охорона здоров’я», Житомир
2020
Євразійський телеміст-важливе, Житомир
21 січня
2021
ІІ Всеукраїнська науково- практична
19
інтернет конференція «Сучасний стан та
березня
перспективи розвитку природничих
2021
дисциплін в медичній освіті»,
Кропивницький
Всеукраїнський он-лайн форум «Рік
7-11
медсестринства в Україні 2020», Київ
грудня
2020 р
Всеукраїнська наукова конференція
22-23
«Дистанційне навчання від теорії до
листопада
практики. Сервіси та навички»
2020 р.
Всеукраїнський онлайн-форум «Рік
7-11
медсестринства в Україні 2020»,
грудня
м. Київ
2020 р.
XVIII Всеукраїнська науково-практична
2021
конференція «Молодь: освіта, наука,
духовність Університету «Україна», 12-13
травня. м. Київ
НМАПО ім П.Л. Шупіка, ГО
«Всеукраїнська асоціація БПР лікарів та
фармацевтів», «Контраверсійні питання з
акушерства та гінекології»,
м. Київ.07.10.2020.
НМАПО ім П.Л. Шупіка, ГО
«Всеукраїнська асоціація БПР лікарів та
фармацевтів» , «Світові новини щодо
здоров'я та якості жінок», Київ, 30.10.2020
НМАПО ім П.Л. Шупіка, платформа
«Гіпократ», «Порушення менструального
циклу: сучасні лікувальні підходи», Київ,
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2020

2020

2021

30.

Лаговська Г.І.

Участь

31.

Лаговська Г.І.

Участь

32.

Лаговська Г.І.

Участь

33.

Лаговська Г.І.

Участь

34.

Лаговська Г.І.

Участь

35.

Лаговська Г.І.

Участь

36.

Лаговська Г.І.
Козирацька
Л.М.

Участь

37.

Лаговська Г.І.

Участь

38.

Яворська Т.І.

Участь

39.

Козирацька
Л.М.

Участь

13.04.2021
НМАПО ім.П.Л. Шупіка, Асоціація
2021
анестезіологів, перфузіологів та лікарів
інтенсивної терапії, «COVID- 19: Клінічне
обговорення основних синдромів
захворювання», Київ, 27.04.2021
НМУ ім. О.О.Богомольця, ТОВ «Група
2020
компаній МЕД ЕКСПЕРТ».
«Антикризовий менеджмент. Глибоке
занурення :складні питання профілактики,
діагностики та лікування венозного
тромбоемболізму», Київ, 18.12.2020
НМУ ім. О.О.Богомольця, ТОВ «Група
2021
компаній МЕД ЕКСПЕРТ». «Проблема
подолання інфекцій у жінок
репродуктивного віку: швидка атака або
довга облога», Київ, 20.01.2021
НМУ ім. О.О.Богомольця, ТОВ «Група
2020
компаній МЕД ЕКСПЕРТ». «Від зачаття
до успішних пологів: крок за кроком. Від
широкої клінічної практики до окремих
випадків», Київ, 13.11.2020
НМУ ім. О.О.Богомольця, ТОВ «Група
2021
компаній МЕД ЕКСПЕРТ». «Жіноче
здоров'я від А до Я. COVID міфи та
реальність. Мультидисциплінарний
підхід», Київ, 06.04.2021
НМУ ім. О.О.Богомольця, ТОВ «Група
2021
компаній МЕД ЕКСПЕРТ». «Жіноче
здоров'я від А до Я з секцією "Збереження
фертильності у різні вікові періоди в
рамках професійного розвитку лікарів
акушерів-гінекологів», Київ, 02.03.2021
НМУ ім. О.О.Богомольця, ТОВ «Група
2021
компаній МЕД ЕКСПЕРТ». «Здійснення
репродуктивних планів в складних
ситуаціях: невизначенність та
різноманітність»,Київ, 22.01.2021
НМУ ім. О.О.Богомольця, Національний
2021
університет охорони здоров'я України ім.
П.Л. Шупіка. «Міждісциплінарні дискусії
«Жіноче здоров'я на стику
спеціальностей», Київ, 24.02.2021
НМУ ім. О.О.Богомольця, Національний 2021
університет охорони здоров'я України ім.
П.Л. Шупіка. «Міждісциплінарні дискусії
«Жіноче здоров'я на стику
спеціальностей», Київ, 24.02.2021
НМУ ім. О.О.Богомольця, Національний 2021
університет охорони здоров'я України ім.
П.Л. Шупіка. «Міждисциплінарні дискусії
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40.

Лаговська Г.І.

Участь

41.

Лаговська Г.І.

Участь

42.

Козирацька Л.
М.

Участь

43.

Ожго Н.С.

Участь

44.

Ожго Н.С.

Участь

45.

Слінчак Н.В.

Участь

46.

Слінчак Н.В.

Участь

47.

Суворик О.М.,
Ніколаєва І.М.

48.

Чекурда Г.В.

49.

Чернецька В. І.

Участь

50.

Шкварок М.Г.

Участь

51.

Шкварок М.Г.

Участь

52.

Шкварок М.Г.

Участь

53.

Шкварок М.Г.

Участь

Чинники
розвитку
неінфекційних
захворювань
населення
Участь

«Жіноче здоров'я на стику
спеціальностей», Київ, 24.02.2021
НМУ ім. О.О.Богомольця, Національний
університет охорони здоров'я України ім.
П.Л. Шупіка. «Інфекційний контроль. Від
вакцинації до лікування», Київ, 27.11.2020
НМАПО ім.П.Л. Шупіка, «Мистецтво
лікування», Вінниця, 24.09.2020
НМАПО ім.П.Л. Шупіка, «Мистецтво
лікування», Вінниця, 24.09.2020
ДУ «Національний науковий центр
радіаційної медицини НАМН України»
Інститут радіаційної гігієни і епідеміології
Науково-практична конференція
«Сучасні проблеми медицини»
ДУ «Національний науковий центр
радіаційної медицини НАМН України»
Інститут радіаційної гігієни і епідеміології
Учасник тренінга з оволодінням
практичними навичками «Ведення хворих
на Covid -19: погляд гематолога»
Он-лайн курс «Мультимодальна школа
знеболення»
Участь у он-лайн вебінарі Юрликбез часть
1: «Что хотят знать врачи, чем могут
помочь юристы?»
І Всеукраїнська науково-практична
конференція «Актуальні питання медикобіологічних і фармацевтичних наук» (м.
Житомир)

2020

2020
2020
02.04.21

02.04.21

13.02.21
25.02.21
24–25
березня
2021 р.

Українська академія біологічної
08.09.2020
медицини. Науково-практична
конференція на тему: «Глобалізація і
пандемія. Як захиститись від вірусного
нашестя», Київ
Всеукраїнська практична онлайн
18-19
конференція «Якісна співпраця в
квітня
освітньому середовищі»
2021
Науково-практичний семінар «Сучасні
17-18.
досягнення в практиці лікаря сімейної
11.20
медицини. Сесія №11»
Науково-практична онлайн конференція
21-22.
«Львівські різдвяні терапевтичні читання»
01.21
Науково-практична онлайн конференція
18-19.
«MED UPDATE 2021. Сучасні наукові
02.21
дослідження: актуальні питання,
досягнення та інновації»
Навчальномий онлайн семінар
09.09.20
«Антикризовий менеджмент. Глибоке
занурення у проблему гіпертензивних та
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54.

Шкварок М.Г.

Участь

55.

Шкварок М.Г.

Участь

56.

Шкварок М.Г.

Участь

57.

Шкварок М.Г.

Участь

58.

Шкварок М.Г.

Участь

59.

Шкварок М.Г.

Участь

60.

Шкварок М.Г.

Участь

61.

Шкварок М.Г.

Участь

62.

Шкварок М.Г.

Участь

63.

Шкварок М.Г.

Участь

64.

Шкварок М.Г.

Участь

65.

Шкварок М.Г.

Участь

66.

Шкварок М.Г.

Участь

67.

Шкварок М.Г.

Участь

68.

Шкварок М.Г.

Участь

69.

Шкварок М.Г.

Участь

70.

Шкварок М.Г.

Участь

метаболічних розладів»
Науково-практичний семінар «Сучасні
досягнення в практиці лікаря
дерматовенеролога. Сесія №10»
Фахова школа «Антикризовий
менеджмент. Глибоке занурення у
проблему профілактики венозного
тромбоемболізму в усі вікові періоди»
Фахова школа «Антикризовий
менеджмент. Глибоке занурення у
проблему: інфекційні ускладнення,
сепсис»
Фахова школа-семінар «Світові новини
щодо здоров’я та якості життя жінок»
Фахова школа «Мультидисциплінарний
форум «PMBL – pro et contra»
Фахова школа «Основні моменти
венозної тромбоемболії у акушерських
пацієнтів»
Науково-практичний семінар «Цукровий
діабет в практиці лікарів різних фахів.
Сесія №11»
Науково-практичний семінар «Гематурія
в практиці сімейного лікаря»
Фахова школа «Антикризовий
менеджмент. Глибоке занурення у
проблему крововтрати. Приховані та
наявні причини втрати крові – життя
кожного еритроциту має значення. Blood
loss vs bleeding – Red Cell Matters»
Науково-практичний семінар «ГРВІ?
Грип? COVID-19? Починається сезон
питань в практиці лікаря. Частина 2»
Науково-практичний семінар: «Сучасні
досягнення в практиці лікаря сімейної
медицини»
Фахова школа «Інфекція сечових шляхів
– зони відповідальності між сімейним
лікарем, урологом та нефрологом»
Серія онлайн семінарів «Здоров’я
молочних залоз: як захистити найціннішу
привабливість жінки»
Фахова школа «Нове в можливостях
терапії в період вірусних інфекцій»
Семінар «Впровадження вакцин проти
COVID-19 – оновлення даних»
Науково-практичний семінар «Лікарі –
лікарям. Відповіді на питання лікарів»
Фахова школа «UkraineOncoGlobal-2021.
Session 1»
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15.10.20
16.10.20

30.10.20

30.10.20
07.11.20
19.11.20
21.11.20
25.11.20
27.11.20

28.11.20
08.12.20
08.12.20
10.12.20
15.12.20
20.01.21
29.01.21
29.01.21

71.

Шкварок М.Г.

Участь

72.

Шкварок М.Г.

Участь

73.

Шкварок М.Г.

Участь

74.

Шкварок М.Г.

Участь

75.

Шкварок М.Г.

Участь

76.

Шкварок М.Г.,

Участь

77.

Слінчак Н.В.,

Участь

78.

Варич А.М.

Участь

79.

Шкварок М.Г.,

Участь

80.

Варич А.М.

Участь

81.

Шкварок М.Г.

Участь

82.

Слінчак Н.В.

Участь

83.

Шкварок М.Г.

Участь

84.

Слінчак Н.В.

Участь

85.

Шудренко О.Т.

86.

Яворська Т.І.

Екологічні
аспекти
нітратного
забруднення
продуктів
харчування
Участь

Фахова школа «Контраверсія в питаннях
інтенсивної терапії пацієнтів з полі
травмою»
Фахова школа «Контрацепція у жінок з
різною екстрагенітальною патологією.
Лекція з профілактики венозних
тромбозів. Невиношування. Дефіцитні
стани»
Науково-практичний семінар
«Найпоширеніші клінічні ситуації з
патології молочних залоз в практиці
лікаря гінеколога та мамолога»
Онлайн конференція «Міждисциплінарні
аспекти діагностики та лікування
пацієнтів із запальними захворюваннями
кишківника»
Науково-практична онлайн конференція
«Львівський осінній міжнародний
медичний саміт»
Телеміст «Лікування пацієнтів з COVID19. Власний досвід»
Телеміст «Лікування пацієнтів з COVID19. Власний досвід»
Телеміст «Лікування пацієнтів з COVID19. Власний досвід»
Телеміст «Лікування пацієнтів з COVID19. Практичний досвід лікарів опорних
лікарень»
Телеміст «Лікування пацієнтів з COVID19. Практичний досвід лікарів опорних
лікарень»
Телеміст «Євразійський телеміст Сovid-19
– про важливе»
Телеміст «Євразійський телеміст Сovid-19
– про важливе»
Телеміст «Менеджмент інсульту: що
нового? Консультація юристів у прямому
етері: захист практикуючого лікаря в
умовах реформ НСЗУ
Телеміст «Менеджмент інсульту: що
нового? Консультація юристів у прямому
етері: захист практикуючого лікаря в
умовах реформ НСЗУ
І Всеукраїнська студентська науковопрактична конференція
«Актуальні питання медико-біологічних і
фармацевтичних наук» (Житомирський
базовий фармацевтичний фаховий
коледж). С. 35-38.
НМАПО ім.П.Л. Шупіка, Асоціація
анестезіологів, перфузіологів та лікарів
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01.02.21
05.02.21

18.02.21

23.02.21

12-13.
11.20
20.11.20
20.11.20
20.11.20
10.12.20
10.12.20
21.01.21
21.01.21
27.01.21

27.01.21

24–25
березня
2021 р.

2021

87.

Яворська Т.І.

Участь

88.

Яворська Т.І.

Участь

89.

Яворська Т.І.

Участь

інтенсивної терапії, «COVID- 19- про
важливе», Київ, 21.01.2021
НМАПО ім.П.Л. Шупіка «Впровадження
вакцин проти COVID- 19- оновлення
даних», Київ, 20.01.2021.
НМАПО ім.П.Л. Шупіка, «Клінічні
випадки в практиці лікаря акушерагінеколога», Київ, 04.02.2021
НМАПО ім.П.Л. Шупіка,
«Мультимодальний підхід до лікування
акушерсько-гінекологічних захворювань»,
Запоріжжя, 25.03.2021

2021
2021
2021

1.5.3. Участь та доповіді в міжнародних конгресах, симпозіумах, науковопрактичних конференціях та інших наукових форумах з міжнародною
участю:
Тема доповіді

Місце доповіді

Дата
проведення

Shatylo Victor
Zabolotnov
Vitaliy
Rybalka A.
Zablotska O.,
Nikolaeva I.,
Prymak R.

From failure of luteal
phase to hypothalamicpituitray-ovarian
dysfunction
Rules of a healthy
lifestyle

Gynecological Endocrinology 19
Word Congress – 4-7 march 2020
Florence, Italy

2020

26-28
лютого
2021 р.

3.

Zablotska O.,
Nikolaeva I.,
Prymak R.

The concept of health
and healthy lifestyle in
Ukraine and abroad

4.

Zablotska O.,
Nikolaeva I.,
Stadnyk M.

COVID-19 prevention in
Ukraine

5.

Zablotska O.,
Nikolaeva I.,
Suvoryk О.

Іnfluence of behavioral
factors on the formation
of non-communicable
diseases of different
categories of population

Участь в роботі ІV Міжнародної
науково-практичної
конференції «EUROPEAN
SCIENTIFIC DISCUSSIONS»
(Рим, Італія)
Участь в роботі V Міжнародної
науково-практичної
конференції «SCIENCE AND
EDUCATION: PROBLEMS,
PROSPECTS AND
INNOVATIONS» (Кіото,
Японія)
Участь в роботі VІІІ
Міжнародної науковопрактичної конференції
«FUNDAMENTAL AND
APPLIED RESEARCH IN THE
MODERN WORLD» (Бостон,
США)
Участь в роботі VІІІ
Міжнародної науковопрактичної конференції
«ACTUAL TRENDS OF
MODERN SCIENTIFIC
RESEARCH» (Мюнхен,

№

1.

2.

Автори

83

4-6 лютого
2021 р

17-19
березня
2021 р.

14-16
березня
2021 р.

6.

Березюк Ю.В.

7.

Бех А.Г.

8.

Богдан О.В.,
Абрамович
А.М.

9.

Варич А.М.

10.

Варич А.М.

11.

Грищук С.М.
Гаріфуліна Н.

12.

Гуменна Л.В.

13.

Гуменна Л.В.,
Кокоріна С.А.

14.

Дмитрук О.В.

15.

Дмитрук О.В.

16.

Дмитрук О.В.

17.

Дядюк В.В.

Германия)
X Оломоуцький симпозіум
україністів Середньої та Східної
Європи, Університет
Палацького в Оломоуці, Чехія
XІ науково-практична
конференція з міжнародною
участю «Вища освіта та
практика в медсестринстві»
Інфекційна безпека
XІ науково-практична
донорської крові та її
конференція з міжнародною
компонентів в
участю «Вища освіта та
Житомирській області
практика в медсестринстві»
XІ науково-практична
Участь
конференція з міжнародною
участю «Вища освіта та
практика в медсестринстві»
IV міжнародний конгрес з
Участь
інфузійної терапії, м. Київ
Епідеміологія та
Науково-практична конференція з
підходи до лікування
міжнародною участю «ВИЩА
іпрофілактики раку
ОСВІТА ТА ПРАКТИКА В
МЕДСЕСТРИНСТВІ»
шийки матки в україні
- м. Житомир
XІ науково-практична
Участь
конференція з міжнародною
участю «Вища освіта та
практика в медсестринстві»
Міжнародна онлайн
Участь
конференція «Офтальмологія і
внутрішня медицина: точки
дотику і взаємодія»
Обґрунтування
І Міжвузівська науковоактуальності
практична конференція з
викладання навчальної
міжнародною участю
дисципліни «Економіка «Актуальні питання підготовки
громадського здоров’я» та наукової діяльності магістрів
для магістрів галузі
галузі знань `Охорона
знань «Охорона
здоров`я». м. Житомир
здоров’я»
ХІ Науково-практична
Участь
конференція з міжнародною
участю «Вища освіта та
практика в медсестринстві»
Забезпечення
Theory and methods of in-service
ефективності
teacher training in lifelong
комунікацій –
learning
пріоритетне завдання
Higher School of Agribusiness in
сучасного навчального
Lomza
менеджменту
Реалії пасивного
“ZESZYTY NAUKOWE WSA w
Дидактичні технології
формування полі
культурності
майбутнього фахівця
Участь
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5-6
листопада
2020 року
22.10.20

23 квітня
2021 р.
22.10.20

12-13.
10.20
22-23
жовтня
2020 р.
22.10.20

09.12.20

25.11.
2020

22.10 2020

09.04.
2021

01.04.2021

ставлення населення
щодо вакцинації проти
вірусу папіломи
людини (за
результатами
дослідження.
Участь

18.

Дячук Т.В.

19.

Жовнерчук В.Р.

Участь

20.

Варич А.М.

Участь

21.

Жовнерчук В.Р.

Участь

22.

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

23.

Заблоцька О.С.,
Тартачник І.А.

Порівняння
українських і
міжнародних
стандартів якості
питної води: санітарнохімічний аспект
Що знають споживачі
про якість питної води
в Житомирській
області

24.

Заболотнов
В.О.

25.

Заболотнов
В.О.

26.

Заболотнов
В.О.

27.

Заболотнов
В.О.

Lomzy”, Польща

XІ науково-практична
конференція з міжнародною
участю «Вища освіта та
практика в медсестринстві»
XІ науково-практична
конференція з міжнародною
участю «Вища освіта та
практика в медсестринстві»
IV міжнародний конгрес з
інфузійної терапії
IV міжнародний конгрес з
інфузійної терапії, м. Київ
ХІ науково-практична
конференція з міжнародною
участю «Вища освіта в
медсестринстві: проблеми і
перспективи» (м. Житомир)

22.10.20

22.10.20

12-13.
10.20
12-13.
10.20
24 жовтня
2020

І Міжвузівська науково23-25
практична конференція з
листопада
міжнародною участю
2020 р.
«Актуальні питання підготовки
та наукової діяльності магістрів
галузі знань «Охорона
здоров’я» (Житомир).
Авторській тренінг-практикум 10.09.2020
Участь
провідного європейського
експерта доктора Гюнтера
Умбаха «Art&Presentations: як
наукова презентація стає
мистецтвом».
ЛікувальноОн-лайн Пленум Асоціації
1-2 жовтня
діагностичний
акушерів-гінекологів України та
2019 р.
менеджмент
науково–практична
ендометріозу,
конференція з міжнародною
профілактика безпліддя
участю «Акушерство,
Модераторство на
гінекологія, репродуктологія:
секції: Актуальні
від науки до клінічної
питання гінекології
практики», м.Київ.
Онлайн семінар Disorders of sex 08.10.2020.
Участь
development and endocrine
conditions – impact on sexual
function"
Епідуральна
IV-й міжнародний конгрес з
12-13
анестезія/аналгезія таїї
інфузійної терапії
жовтня
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вплив на перебіг
пологів роділлю та плід
Освітні програми по
медицині. Думки ГЕР

28.

Заболотнов
В.О.

29.

Заболотнов
В.О.

Повторне кесарів
розтин фактори ризику
та їх профілактика

30.

Заболотнов
В.О.

Освітні програми по
медицині. Думки ГЕР

31.

Заболотнов
В.О.

Синдром
поликистозных
яичников (СПКЯ) –
Клинический случай

32.

Заболотнов
В.О.

33.

Заболотнов
В.О.

From lack of luteal phase
to hypothalamicpituitary-ovarian
dysfunction
Chair: Zabolotnov
Vitaliy Alexandrovich,
Zhytomyr Medical
Institute, Ukraine
Sessions on: Breast
Feeding | Menstural
Cycle and Irregularities |
Infertility and Treatment
Sessions
Синдром полікістозних
яєчників (СПКЯ) Клінічний випадок

34.

Зарицький О.М,
Ткачук В.В.,
Ткачук О.В.,

35.

Ільченко А.

Безпека та захист
персональних даних в
галузі громадського
здоров’я в україні
Участь
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2020
Науково-практична
конференція з міжнародною
участю «Вища освіта та
практика в медсестринстві»,
Житомир
III Ізраїльсько-Український
симпозіум «Інтенсивна терапія
та анестезіологічне
забезпечення в акушерстві та
гінекології», онлайн
Міжвузівська науковопрактична конференція з
міжнародною участю
«Актуальни питання підготовки
та наукової діяльності магістрів
галузі знань «Охорона
здоров`я»
Всеукраїнська науковопрактична конференція з
міжнародною участю
«Актуальні питання
репродуктивної медицини в
Україні», в онлайн-режимі на
платформі Microsoftteams,
Днепр.
4th World Congress onWomens
Health and Midwifery April 23,
2021 | webinar.

22 жовтня
2020 року

12-13
листопада
2020 р.
14.11.2020

8-9 квітня
2021 року

April 23,
2021

Міжнародний медичний
6-7 травня
конгрес «Сучасні аспекти
2021
збереження та відновлення
здоров'я жінки» Вінниця
Збірник наукових матеріалів ХVIІ
29Міжнародної інтернет —
30 березня
конференції «SCIENCE 2021:
2021 р
RESEARCH AND INNOVATION»
США, Філадельфія
Британо-Український
15-17
симпозіум (БУС-12)
жовтня

36.

Ільченко А.

Участь

37.

Ільченко А.

Участь

38.

Ільченко А.

Участь

39.

Киричук І.М.,
Власенко Я.Ю.

Організація та сучасні
підходи до
профілактики ожиріння

40.

Кірячок М.В.

Участь

41.

Кірячок М.В.

Участь

42.

Кірячок М.В.

Участь

43.

Козирацька
Л.М.

44.

Кокоріна С.А.

Застосування
стимуляційних
технологій при
вивченні акушерськогінекологічних
дисциплін
Участь
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«Протоколи та індивідуалізація
2020р.
лікування в анестезіології та
інтенсивній терапії» ( в онлайнрежимі)
IV Міжнародна конференція з
21-22
анестезіології та інтенсивної
листопада
терапії «Autamn meeting in
2020 р
Odessa» м. Одеса, платформа
«Medvoice», онлайн-режим
II Українська міжнародна
17-18
конференція `Програма ERAS в
лютого
хірургічній практиці` м.Київ
2021 року
Британо-Український
21-24
симпозіум (БУС-13) «Актуальні квітня 2021
питання та інноваційні
технології в анестезіології та
інтенсивній терапії» Thirteen
British-Ukrainian Symposium
(BUS 13)"Updates and innovative
technologies in anaesthesiology
and intensive care"
І Міжвузівська науково-практична
24
конференція з міжнародною
листопада
участю «Актуальні питання
2020 р.
підготовки та наукової діяльності
магістрів галузі знань
“Охорона здоров’я”– Житомир –
Ужгород
ХІ Науково-практична
22.10 2020
конференція з міжнародною
участю «Вища освіта та
практика в медсестринстві»
Міжнародна конференція
5.05.
«Grant-Funded Projects as an
2021
Essential Driver of the Research
and Education Advancement of
the HEIs»
І Міжвузівська науково25.11.
практична конференція з
2020
міжнародною участю
«Актуальні питання підготовки
та наукової діяльності магістрів
галузі знань «Охорона
здоров`я». м. Житомир
ХІ Науково-практична
2020
конференція з міжнародною
участю «Вища освіта та
практика в медсестринстві»
(м. Житомир, 22 жовтня 2020
р.).
XІ науково-практична
22.10.20

45.

Кочина А.В.

46.

Кочина А.В

47.

Кочина А.В.

48.

Кочина А.В.

49.

Кравчук С.М.

50.

Круковська І.М.

51.

Круковська І.М.

52.

Купріяненко А.
В

53.

Куценко Н.Л.

конференція з міжнародною
участю «Вища
освіта та практика в
медсестринстві»
Участь
Міжнародний он-лайн
симпозіум для лікарів (м. Київ)
9 липня 2020 р.
ХІ науково-практична
Участь
конференція з міжнародною
участю «Вища освіта та
практика в медсестринстві»,
Житомир
І науково-практична
Участь
конференція з міжнародною
участю «Актуальні питання
підготовки та наукової
діяльності магістрів галузі знань
«Охорона здоров’я» (м.
Житомир)
Міжнародна науково-практична
Участь
онлайн конференція «Світові
освітні тренди: створення
творчого середовища STEAMНавчання»
(м. Київ)
Комунікативна
ХІ Науково-практична
компетентність у
конференція з міжнародною
участю «Вища освіта та
роботі медичної сестри.
практика в медсестринстві»
(м. Житомир, 22 жовтня 2020
р.).
ХІ Науково-практична
Участь
конференція з міжнародною
участю «Вища освіта та
практика в медсестринстві»
Міжнародна науково-практична
Участь
конференція «Теорія та методи
підвищення кваліфікації
вчителів у процесі навчання
протягом усього життя»,
м. Ломжа, Польща
«Тенденції розвитку
Міжнародний науковомедичної/фізичної
педагогічний семінар
реабілітації в Україні з
«Інтеграція закладів фахової
інтеграцією в
перед вищої та вищої освіти в
Європейський освітній європейський освітній простір.
Розвиток міжнародного
простір»
співробітництва»,. м. Ломжа
(Польша) 27.04.
Науково-практична
Участь
конференція з міжнародною
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2020
22-23
жовтня
2020
23-25
листопада
2020 р.

25-27
березня
2021

2020

22.10 2020

9.04.
2021

2021р

15 жовтня
2020 р.

54.

Куценко Н.Л.

Участь

55.

Куценко Н.Л.

Участь

56.

Куценко Н.Л.

Участь

57.

Лаговська Г.І.

Захворювання
молочної залози

58.

Лаговська Г.І.

Участь

59.

Міщук І.М.

Участь

60.

Міщук І.М.

Участь

61.

Ожго Н.С.

Участь

62.

Опрелянська Г.
Г

Участь

Поплавська
С.Д.

Участь

63.

участю «Актуальні питання
прикладної імунології та
алергології» (м. Київ)
Науково-практична
конференція з міжнародною
участю «Дитяча алергологія:
вчора, сьогодні і завтра» (м.
Львів)
VІІІ науково-практична
конференція з міжнародною
участю «Розбудова системи
забезпечення якості клінічних
лабораторних досліджень в
Україні» (м. Київ)
ХІ Міжнародний конгрес
«Медсестри проти Covid-19»,
присвяченому Міжнародному
дню медичної сестри (м. Київ)
Вища освіта та практика в
медсестринстві. Матеріали ХI
науково-практичної конференції
з міжнародною участю
(м. Житомир, 22 жовтня 2020
р.).
II Міжнародна Конференція
"Всесвітня медицина в
повсякденній практиці", НМУ
ім. О.О.Богомольця,
Національний університет
охорони здоров'я України ім.
П.Л. Шупіка, Київ, 2223.04.2021.
І Міжнародна науковопрактична конференція
«Актуальні питання медичних
наук: теоретичні та прикладні
дослідження»
XІ науково-практична
конференція з міжнародною
участю «Вища освіта та
практика в медсестринстві»
XІ науково-практична
конференція з міжнародною
участю «Вища освіта та
практика в медсестринстві»
ХІ Науково-практична
конференція з міжнародною
участю «Вища освіта та
практика в медсестринстві»
Міжнародна конференція
«Проєктний підхід
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24 вересня
2020 р.

15-16
грудня
2020 р.

12 травня
2020 р.
2020

2021

23.04.21

22.10.20

22.10.20

22.10.
2020
6.10.

функціонування освітніфх
закладів під час COVID-19 в
рамках міжнародного підходу»,
Словаччина
ХІ Науково-практична
конференція з міжнародною
участю «Вища освіта та
практика в медсестринстві»
XІ науково-практична
конференція з міжнародною
участю «Вища освіта та
практика в медсестринстві»
І Міжвузівська науковопрактичної конференції з
міжнародною участю,
Житомир-Ужгород, 24
листопада 2020 р. Актуальні
питання підготовки та наукової
діяльності магістрів галузі знань
«Охорона здоров’я», Житомир
ХІ Науково-практична
конференція з міжнародною
участю «Вища освіта та
практика в медсестринстві»
Міжнародна конференція
«Грантові проекти як важливі
драйвери покращення наукової
та освітньої діяльності закладів
освіти», Польща
XІ науково-практична
конференція з міжнародною
участю «Вища освіта та
практика в медсестринстві»
IV міжнародний конгрес з
інфузійної терапії. м. Київ
Он-лайн конференція з
міжнародною участю
«Інфекційний контроль. Від
вакцинації до лікування»
Міжнародний конгрес з
лабораторної медицини, м. Київ

64.

Поплавська
С.Д.

Участь

65.

Риженко О.В.

Участь

66.

Самборська
Н.М.

Участь

67.

Самборська
Н.М.

Участь

68.

Самборська
Н.М.

Участь

69.

Слінчак Н.В.

Участь

70.

Слінчак Н.В.

Участь

71.

Слінчак Н.В.

Участь

72.

Терещук Т.О.

Участь

73.

Терещук Т.О.

Участь

74.

Терещук Т.О.

Валідація
лабораторних процесів
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Науково-практична
конференція з міжнародною
участю «Ефективність, якість та
доступність сучасної
лабораторної медицини в
Україні»
VІІІ науково-практична
конференція з міжнародною
участю «Розбудова системи

2020

22.10 2020

22.10.20

24.11.
2020

22.10.
2020
5.05.
2021
22.10.20

12-13.
10.20
2.10.20

23-25
вересня
2020 р.
23-24
вересня
2020 р.

15-16
грудня
2020 р.

75.

Шатило В.І.

Адаптація наукових та
життєвих фактів до
викладання предметів
духовно-морального
спрямування

76.

Шатило В.Й.,
Заболотнов
В.О.,

Стратегія розвитку
медсестринства в
Україні на основі
результатів науковоприкладних досліджень
студентів магістратури
Житомирського
медичного інституту за
період 2008-2019 рр.
(презентація
монографії)
Досвід та нукометричні
показники якості
підготовки магістрів
спеціальності
«Медсестринствр»

Гордійчук С.В.,
Киричук І.М.,
Богдан О.В.,
Грищук С.М.
77.

78.

Шатило В.Й.,
Заболотнов
В.О.,
Гордійчук С.В.,
Киричук І.М.,
Богдан О.В.,
Грищук С.М.
Шигонська Н.В.

79.

Шкварок М.Г

Участь

80.

Шкварок М.Г.

Участь

Загальні засади
менеджменту в
громадському здоров’ї

81.

Шкварок М.Г.,

Участь

82.

Шудренко О.Т.

Участь

91

забезпечення якості клінічних
лабораторних досліджень в
Україні» м. Київ
ХХІІ міжнародна науковопрактична конференція
«Теоретичні засади розвитку
професійної компетентності
майбутніх фахівців в умовах
освітніх змін» - Бар, 23-24
квітня 2020
Науково-практична конференція з
міжнародною участю «Вища
освіта та практика в
медсестринстві»
м. Житомир

2020

22-23
жовтня
2020

І Міжвузівська науково-практична
конференція з міжнародною
участю «Актуальні питання
підготовки та наукової діяльності
магістрів галузі знань «Охорона
здоров’я», Житомир –Ужгород.

24
листопада
2020 р.

Науково-практична конференція з
міжнародною участю «Вища
освіта та практика в
медсестринстві», м. Житомир
XІ науково-практична
конференція з міжнародною
участю «Вища освіта та
практика в медсестринстві»
Науково-практична он-лайн
конференція з міжнародною
участю «Рак підшлункової
залози: проблеми діагностики
та лікування. Новини світової
панкреатології. Діагностика,
лікування та дієтичне
харчування при захворюваннях
підшлункової залози та комор
бідних захворюваннях»
IV міжнародний конгрес з
інфузійної терапії, м. Київ
ХІ науково-практична
конференція з міжнародною
участю «Вища освіта в

22-23
жовтня
2020
22.10.20

20-21.
11.20

12-13.
10.20
22.10.20р.

медсестринстві: проблеми і
перспективи» (м. Житомир)
2.1. Перелік конгресів, з’їздів і науково-практичних конференцій, проведених на базі
інституту
№
п/п

Назва наукового заходу

Дата
проведення

Кількість
учасників

Організатори

1.

ХІ Науково-практична
конференція з міжнародною
участю «ВИЩА ОСВІТА ТА
ПРАКТИКА В
МЕДСЕСТРИНСТВІ»

22-23
жовтня

300

2.

І науково-практична
конференція з міжнародною
участю «Актуальні питання
підготовки та наукової
діяльності магістрів галузі
знань «Охорона здоров’я»
Міждисциплінарна
студентська науковопрактична конференція
«Атеросклероз – проблема
сучасної цивілізації»

23-25
листопада

150

20.04.2021

70

Житомирський
медичний інститут
Житомирської обласної
ради Університет
Коменський в
Братіславі, педагогічний
факультет (Словаччина)
Інститут управління,
Університету Кирила і
Мефодія, м. Трнава
(Словаччина)
Медичний коледж
Університету Ржешова
(Польща)
Житомирський
медичний інститут ЖОР
Університет
ДВНЗ «Ужгородський
національний
університет»
Житомирський
медичний інститут ЖОР
Циклова комісія
загально медичних і
спеціальних дисциплін
Кафедра природничих і
соціально-гуманітарних
дисциплін
Житомирський
медичний інститут ЖОР
(кафедра соціальногуманітарних
дисциплін)
Державний університет
«Житормирська
політехніка»
Державний університет
ім. Івана Франка
Житомирський
військовий інститут ім.
С.П. Корольова

3.

4.

VI Regional Students’ Scientific
Internet-Conference “Building
Professional Linguistic
Competence of Future
Specialists”

27.11.2020

67

5.

ІV регіональна науково-

15-16 квітня

45

92

Житомирський

практична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної діагностики»

2021 р.

6.

Регіональна науковотеоретична конференція
«Допомога пацієнтам при
травмах фахівцями
спеціальності 223
«Медсестринство»

12.03.21

30

7.

Студентська регіональна
науково-практична
конференція «Сучасні види
знімних протезів»

07.05.2021р.

40

8.

Регіональна науковопрактична студентська
конференція «Кір.
Актуальність, сучасні підходи
до лікування і профілактики»

23.11. 2020

40

9.

VІІ Регіональна науководослідна студентська
конференція «Актуальні
питання клінічної медицини»

07.04.2021р.

45

10.

Підсумкова науковопрактична конференція
Студентського наукового
товариства Житомирського
медичного інституту
присвячена ДНЮ НАУКИ

15 квітня

73

2021 р.

медичний інститут ЖОР
(кафедра «Лабораторна
діагностика»)
Заблоцька О.С.,
науково-педагогічні
працівники кафедри
лабораторної
діагностики
Житомирський
медичний інститут ЖОР
Кафедра «Сестринська
справа»
ЦК хірургічних
дисциплін
Міщук І.М.
Житомирський
медичний інститут ЖОР
Циклова комісія
стоматологічних
дисциплін ЖМІ
Житомирський
медичний інститут ЖОР
ЦК акушерськогінекологічних
дисциплін
Чекурда Г.В.
Житомирський
медичний інститут
Житомирської обласної
ради
ЦК терапевтичних
дисциплін та
сестринської справи
Житомирський
медичний інститут
Житомирської обласної
ради

2.2. Підготовка студентів до участі в науково-практичних конференціях,
конкурсах, грантах:
№
п/п
1.

ПІБ студента

Залевська
Анастасія

Група

Назва заходу

Керівник

Дата
проведення

301 АС

Міжвузівська студентська
науково-практична
конференція «Професійні
мовні компетенції

Рибак Людмила

26.
11.2020р

93

сучасного фахівця»

2.

Острогляд
Марія

401 СС

3.

Прищепа
Івнанна

401 СС

4.

Острогляд
Марія

401 СС

5.

Прищепа
Івнанна

401 СС

6.

Чемоданова В.

502 СС
Маг

7.

Харіпончук В.

602 СС

VI міжвузівська науковопрактична конференція
«Професійні мовні
компетенції сучасного
фахівця» Тема доповіді:
«What you Should Know
and How to Protect
Yourself» Житомирський
медичний інститут. 2020р
VI міжвузівська науковопрактична конференція
«Професійні мовні
компетенції сучасного
фахівця» Тема доповіді:
«Acute Lymphoblastic
Anemia» Житомирський
медичний інститут. 2020р
VIII Всеукраїнська
науково-практична
інтернет конференція
«Актуальні напрями
досліджень молодих
учених в іншомовному
просторі» Тема доповіді:
«What you Should Know
and How to Protect
Yourself»
VIII Всеукраїнська
науково-практична
інтернет конференція
«Актуальні напрями
досліджень молодих
учених в іншомовному
просторі» Тема доповіді:
«Acute Lymphoblastic
Anemia»
Міжрегіональна
агломовна науковопрактична конференція
«Building Professional
Linguistic Competence of
Future Specialists»,
Житомирський медичний
інститут
Міжрегіональна

94

Фещенко О.А.

Листопад
2020

Фещенко О.А.

Листопад
2020

Фещенко О.А.

Квітень
2021

Фещенко О.А.

Квітень
2021

к. пед. н.
Березюк Ю.В.

27
листопада
2020 року

к. пед. н.

27

Маг

8.

Лапшина О.

201 лд

9.

Милашевська Є.

602 СС
Маг

10.

Лутцик В.

502 ГЗ
Маг

11.

Плакида В.

201 АС
Бак

12.

Стрельцова Ю.

602 СС
Маг

13.

Глухова А.

602 СС
Маг

агломовна науковопрактична конференція
«Building Professional
Linguistic Competence of
Future Specialists»,
Житомирський медичний
інститут
Міжрегіональна
агломовна науковопрактична конференція
«Building Professional
Linguistic Competence of
Future Specialists»,
Житомирський медичний
інститут
Міжрегіональна
агломовна науковопрактична конференція
«Building Professional
Linguistic Competence of
Future Specialists»,
Житомирський медичний
інститут
Міжрегіональна
агломовна науковопрактична конференція
«Building Professional
Linguistic Competence of
Future Specialists»,
Житомирський медичний
інститут
Міжрегіональна
агломовна науковопрактична конференція
«Building Professional
Linguistic Competence of
Future Specialists»,
Житомирський медичний
інститут
Міжрегіональна
агломовна науковопрактична конференція
«Building Professional
Linguistic Competence of
Future Specialists»,
Житомирський медичний
інститут
Міжрегіональна
агломовна науковопрактична конференція
«Building Professional
Linguistic Competence of

95

Березюк Ю.В.
к. мед. н.
Косенко В.М.

листопада
2020 року

к. п. н.
Березюк Ю.В.
д. п. н.
Заблоцька О.С.
к. п. н.
Ніколаєва І.М.

27
листопада
2020 року

к. п. н.
Березюк Ю.В.
к. мед. н.
Косенко В.М.

27
листопада
2020 року

к. п. н.
Березюк Ю.В.

27
листопада
2020 року

к. п. н.
Березюк Ю.В.

27
листопада
2020 року

к. п. н.
Березюк Ю.В.

27
листопада
2020 року

к. п. н.
Березюк Ю.В.
Чорнописька
О.І.

27
листопада
2020 року

14.

Антонова А.

602 СС
Маг

15.

Лапшина О.

201 ЛД

16.

Чемоданова В.

502 ГЗ
Маг

17.

Глухова А.

303 СС

18.

Антонова А.

602
ССМаг

19.

Чемоданова В.

502 ГЗ
Маг

20.

Плакида В.

201 АС
Бак

Future Specialists»,
Житомирський медичний
інститут
Міжрегіональна
агломовна науковопрактична конференція
«Building Professional
Linguistic Competence of
Future Specialists»,
Житомирський медичний
інститут
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»,
Житомирський медичний
інститут
Міжрегіональна наукова
практична конференція
«Дидактичні основи
реформування освіти у
вищій школі»,
Житомирський
державний університет
ім.. Івана Франка
Всеукраїнська наукова
практична конференція
«Current Trends in Young
Scientist’s Research»
в Державному
університеті
«Житомирська
політехніка»
Всеукраїнська наукова
практична конференція
«Current Trends in Young
Scientist’s Research» в
Державному університеті
«Житомирська
політехніка»
Всеукраїнська наукова
практична конференція
«Current Trends in Young
Scientist’s Research» в
Державному університеті
«Житомирська
політехніка»
Всеукраїнська наукова
практична конференція
«Current Trends in Young
Scientist’s Research» в

96

к. п. н.
Березюк Ю.В.
к. біол. н.
Гордійчук С.В.

д. п. н.
Заблоцька О.С.,
к. п. н.
Ніколаєва І.М.,
к. п. н.
Березюк Ю.В.

27
листопада
2020 року

15-16
квітня
2021 року

к. п. н.
Березюк Ю.В.

20 грудня
2020 року

Чорнописька
О.І., к. п. н.

22 квітня
2021 року

Березюк Ю.В.

к. біол. н.
Гордійчук С.В.
к. п. н.
Березюк Ю.В.

22 квітня
2021 року

к. п. н.
Березюк Ю.В.

22 квітня
2021 року

к. п. н.
Березюк Ю.В.

22 квітня
2021 року

21.

Пасічник І.

602
ССМаг

22.

Милашевська Є

602
ССМаг

23.

Лапшина О.

201 ЛД
Бак

24.

Луцик В.

502 ГЗ
Маг

25.

Луцик В.

502 ГЗ
Маг

26.

Нурдінов Е.

401 г/з

Державному університеті
«Житомирська
політехніка»
Всеукраїнська наукова
практична конференція
«Current Trends in Young
Scientist’s Research» в
Державному університеті
«Житомирська
політехніка»
Всеукраїнська наукова
практична конференція
«Current Trends in Young
Scientist’s Research» в
Державному університеті
«Житомирська
політехніка»
Всеукраїнська наукова
практична конференція
«Current Trends in Young
Scientist’s Research» в
Державному університеті
«Житомирська
політехніка»
Всеукраїнська наукова
практична конференція
«Current Trends in Young
Scientist’s Research» в
Державному університеті
«Житомирська
політехніка»
Міжрегіональна наукова
практична конференція
«Дидактичні основи
реформування освіти у
вищій школі»,
Житомирський
державний університет
ім.. Івана Франка
Конкурс наукових робіт у
межах XXV
Міжнародного медичного
конгресу студентів та
молодих вчених
Конкурс проведено на
базі ДВНЗ
«Тернопільський
державний медичний
університет» імені І.Я.
Горбачевського
Диплом ІІІ ступеня

97

Дідик І. В.
к. п. н.
Березюк Ю.В.

22 квітня
2021 року

к. мед. н.
Косенко В. М.
к. п. н.
Березюк Ю.В.

22 квітня
2021 року

д. п. н.

22 квітня
2021 року

Заблоцька О.С.
к. п. н.
Ніколаєва І.М.
Нікітіна І.
к. п. н.
Березюк Ю.В.

22 квітня
2021 року

к. п. н.
Березюк Ю.В.

20 грудня
2020 року

к. мед. н.
Косенко В.М.

14 квітня
2021 року
(в онлайн
режимі)

27.

Васьковська О.Л
.

602 ГЗМ

Васьковська
О.Л.

602 ГЗМ

Васьковська
О.Л.

602 ГЗМ

30.

Кухарчук А.

202 СС

31.

Хімчик Є.

301 СС

32.

Любкіна Д.

302 СС

33.

Лапшина О.

201 ЛД

34.

Ігнатенко О.

201 ЛД

28.

29.

ХІ Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Вища освіта та практика
в медсестринстві»
І Міжвузівська науковопрактична конференція з
міжнародною участю
«Актуальні питання
підготовки та наукової
діяльності магістрів
галузі знань `Охорона
здоров`я». м. Житомир
Всеукраїнська науковометодична інтернетконференція «Актуальні
проблеми методології
вищої медичної
(фармацевтичної) освіти:
сучасні виклики та нові
можливості»
Міждисциплінарна
студентська науковопрактична конференція
«Атеросклероз –
проблема сучасної
цивілізації»
Міждисциплінарна
студентська науковопрактична конференція
«Атеросклероз –
проблема сучасної
цивілізації»
Міждисциплінарна
студентська науковопрактична конференція
«Атеросклероз –
проблема сучасної
цивілізації»
Міждисциплінарна
студентська науковопрактична конференція
«Атеросклероз –
проблема сучасної
цивілізації»
Міждисциплінарна
студентська науковопрактична конференція
«Атеросклероз –
проблема сучасної
цивілізації»

98

к. п. н.
Круковська І.М.

22.10.

к. п. н.

25.11.

Круковська І.М.

2020

к. п. н.

15.10.

Круковська І.М.

2020

Опрелянська Г.
Г.

2020

20.04.21р

Опрелянська Г.
Г.

20.04.21р

Опрелянська Г.
Г.

20.04.21р

Опрелянська Г.
Г.

20.04.21р

Опрелянська Г.
Г.

20.04.21р

35.

Мартинюк О.

101 ССБ

36.

Василевська А.

101 ССБ

37.

Лонська Д.

101 ССБ

38.

Костюк В.

201 ЗПБ

39.

Левченко Б.

201 ЗПБ

40.

41.

42.

43.

Лукавська В.

Тульчинська А.

Ольховик А.

Порозинська Т.

201 ЗПБ

201 ЗПБ

401 ЛС

401 ЛС

Міждисциплінарна
студентська науковопрактична конференція
«Атеросклероз –
проблема сучасної
цивілізації»
Міждисциплінарна
студентська науковопрактична конференція
«Атеросклероз –
проблема сучасної
цивілізації»
Міждисциплінарна
студентська науковопрактична конференція
«Атеросклероз –
проблема сучасної
цивілізації»
VI Regional Students’
Scientific InternetConference “Building
Professional Linguistic
Competence of Future
Specialists”, Житомир
VI Regional Students’
Scientific InternetConference “Building
Professional Linguistic
Competence of Future
Specialists”, Житомир
VI Regional Students’
Scientific InternetConference “Building
Professional Linguistic
Competence of Future
Specialists”, Житомир
VI Regional Students’
Scientific InternetConference “Building
Professional Linguistic
Competence of Future
Specialists”, Житомир
VI Regional Students’
Scientific InternetConference “Building
Professional Linguistic
Competence of Future
Specialists”, Житомир
VI Regional Students’
Scientific InternetConference “Building

99

Опрелянська Г.
Г.

20.04.21р

Опрелянська Г.
Г.

20.04.21р

Опрелянська Г.
Г.

20.04.21р

к. п. н.
Самборська
Н.М.

27.11.2020

к. п. н.

27.11.2020

Самборська
Н.М.
к. п. н.

27.11.2020

Самборська
Н.М.
к. п. н.

27.11.2020

Самборська
Н.М.
к. п. н.

27.11.2020

Самборська
Н.М.
к. п. н.
Самборська

27.11.2020

44.

45.

46.

47.

48.

Романчук А.

Сироветник Я.

Сірик К.

Якимчук В.

Сироветник Я.

401 ЛС

401 ЛС

401 ЛС

401 ЛС

401 ЛС

49.

Сірик К.

401 ЛС

50.

Лобас Р.

401 ЛС

51.

Порозінська Т.

401 ЛС

Professional Linguistic
Competence of Future
Specialists”, Житомир
VI Regional Students’
Scientific InternetConference “Building
Professional Linguistic
Competence of Future
Specialists”, Житомир
VI Regional Students’
Scientific InternetConference “Building
Professional Linguistic
Competence of Future
Specialists”, Житомир
VI Regional Students’
Scientific InternetConference “Building
Professional Linguistic
Competence of Future
Specialists”, Житомир
VI Regional Students’
Scientific InternetConference “Building
Professional Linguistic
Competence of Future
Specialists”, Житомир
VIIІ Всеукраїнська
науково-практична
інтернет-конференція
студентів, магістрів,
аспірантів «Актуальні
напрями досліджень
молодих учених в
іншомовному просторі»,
Державний університет
«Житомирська
політехніка».
Участь в регіональній
науково-теоретичній
конференції «Допомога
пацієнтам при травмах
фахівцями спеціальності
223 «Медсестринство»
Участь в регіональній
науково-теоретичній
конференції «Допомога
пацієнтам при травмах
фахівцями спеціальності
223 «Медсестринство»
Участь в регіональній
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Н.М.
к. п. н.

27.11.2020

Самборська
Н.М.
к. п. н.

27.11.2020

Самборська
Н.М.
к. п. н.

27.11.2020

Самборська
Н.М.
к. п. н.

27.11.2020

Самборська
Н.М.
к. п. н.

22.04.2021

Самборська
Н.М.

Гуменна Л.В.

12.03.21

Жовнерчук В.Р.

12.03.21

Бех А.Г.

12.03.21

52.

Костюк В.

201 ССБ

53.

Личко К.

403 ЛС

54.

Козак А.

201
екстрена
медицина
бакалавр

55.

Казакова О.

401 СС

56.

Ліневич А.

301 ССБ

57.

Головня В.

403 СС

58.

Якименко Л.

401 ЛС

59.

Стельмах І.

402 СС

науково-теоретичній
конференції «Допомога
пацієнтам при травмах
фахівцями спеціальності
223 «Медсестринство»
Участь в регіональній
науково-теоретичній
конференції «Допомога
пацієнтам при травмах
фахівцями спеціальності
223 «Медсестринство»
Участь в регіональній
науково-теоретичній
конференції «Допомога
пацієнтам при травмах
фахівцями спеціальності
223 «Медсестринство»
Участь в регіональній
науково-теоретичній
конференції «Допомога
пацієнтам при травмах
фахівцями спеціальності
223 «Медсестринство»
Участь в регіональній
науково-теоретичній
конференції «Допомога
пацієнтам при травмах
фахівцями спеціальності
223 «Медсестринство»
Участь в регіональній
науково-теоретичній
конференції «Допомога
пацієнтам при травмах
фахівцями спеціальності
223 «Медсестринство»
Участь в регіональній
науково-теоретичній
конференції «Допомога
пацієнтам при травмах
фахівцями спеціальності
223 «Медсестринство»
Участь в регіональній
науково-теоретичній
конференції «Допомога
пацієнтам при травмах
фахівцями спеціальності
223 «Медсестринство»
Участь у XXV
Міжнародному конгресі
студентів і молодих
вчених (м. Тернопіль) – 3
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Міщук І.М.

12.03.21

Кокоріна С.А.

12.03.21

Міщук І.М.

12.03.21

Дячук Т.В.

12.03.21

Ожго Н.С.

12.03.21

Риженко О.В.

12.03.21

Шкварок М.Г.

12.03.21

Риженко О.В.

12-14.
04.21

60.

Пилипець О.

401 СС

61.

Прищепа І.

401 СС

62.

Вербельчук Г.В.

101 ЛД

63.

Агеєва А.А.

301 ЛД

64.

Ігнатенко О.В.

201 ЛД

65.

Лапшина О.В.

201 ЛД

66.

Люльченко К.О.

401 ЛД

67.

Опанасенко
Марія
Грибан Іванна

201 стом

Кухарчук
Анастасія
Володимирівна

202 СС

68.
69.

201 Л/С

місце
VII Регіональна науководослідна студенська
конференція “Актуальні
питання клінічної
медицини»
VII Регіональна науководослідна студенська
конференція “Актуальні
питання клінічної
медицини»
ІV регіональна
студентська науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
ІV регіональна
студентська науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
ІV регіональна
студентська науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
ІV регіональна
студентська науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
ІV регіональна
студентська науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
«Атеросклероз-проблема
сучасної цивілізації»
«Атеросклероз-проблема
сучасної цивілізації»
Міждисциплінарна
студентська науковопрактична конференція
«Атеросклероз –
проблема сучасної
цивілізації»

102

Варич А.М.

7.04.21

Варич А.М.

7.04.21

Шудренко О.Т.

15-16
квітня
2021 р.

Шудренко О.Т.

15-16
квітня
2021 р.

Шудренко О.Т.

15-16
квітня
2021 р.

Шудренко О.Т.

15-16
квітня
2021 р.

Шудренко О.Т.

15-16
квітня
2021 р.

Шаня Н.С

20.04.21

Шаня Н.С

20.04.21

Опрелянська Г.
Г.

20.04.21р

70.

Хімчик
Єлизавета
Олександрівна,

301 СС

71.

Любкіна Дарья
Вікторівна.

302 СС

72.

Лапшина Ольга
Сергіївна

201 ЛД

73.

Ігнатенко
Олександра
Володимирівна

201 ЛД

74.

Мартинюк
Олеся Андріївна

101 ССБ

75.

Василевська
Анна
Костянтинівна

101 ССБ

76.

Лонська Дарія
Павлівна

101 ССБ

77.

Стадник М.В.

602ГЗМаг
*

78.

Суворик О.М.

602ГЗМаг
*

Міждисциплінарна
студентська науковопрактична конференція
«Атеросклероз –
проблема сучасної
цивілізації»
Міждисциплінарна
студентська науковопрактична конференція
«Атеросклероз –
проблема сучасної
цивілізації»
Міждисциплінарна
студентська науковопрактична конференція
«Атеросклероз –
проблема сучасної
цивілізації»
Міждисциплінарна
студентська науковопрактична конференція
«Атеросклероз –
проблема сучасної
цивілізації»
Міждисциплінарна
студентська науковопрактична конференція
«Атеросклероз –
проблема сучасної
цивілізації»
Міждисциплінарна
студентська науковопрактична конференція
«Атеросклероз –
проблема сучасної
цивілізації»
Міждисциплінарна
студентська науковопрактична конференція
«Атеросклероз –
проблема сучасної
цивілізації»
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
І Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Актуальні питання
медико-біологічних і
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Опрелянська Г.
Г.

20.04.21р

Опрелянська Г.
Г.

20.04.21р

Опрелянська Г.
Г.

20.04.21р

Опрелянська Г.
Г.

20.04.21р

Опрелянська Г.
Г.

20.04.21р

Опрелянська Г.
Г.

20.04.21р

Опрелянська Г.
Г.

20.04.21р

к. п. н.
Ніколаєва І.М.

15-16
квітня
2021 р.

к. п. н.
Ніколаєва І.М.

24–25
березня
2021 р.

79.

Суворик О.М.

602ГЗМаг
*

80.

Стадник М.В.

602ГЗМаг
*

81.

Грек Є.

401 Л/С

82.

Вербельчук Г.В.

101 ЛД

83.

Агеєва А.А.

301 ЛД

84.

Ігнатенко О.В.

201 ЛД

85.

Лапшина О.В.

201 ЛД

86.

Люльченко К.О.

401 ЛД

фармацевтичних наук»
(м. Житомир)
VІІІ Міжнародна
науково-практична
конференція «ACTUAL
TRENDS OF MODERN
SCIENTIFIC
RESEARCH» (Мюнхен,
Германия)
VІІІ Міжнародна
науково-практична
конференція
«FUNDAMENTAL AND
APPLIED RESEARCH IN
THE MODERN WORLD»
(Бостон, США)
II Міжнародна та
всеукраїнська науковопрактична конференція
студентів та обдарованої
молоді на тему: ` Новини
науки: дослідження,
наукові відкриття,
інноваційні технології `
15-16.04.2021р, Рівно.
ІV регіональна
студентська науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
ІV регіональна
студентська науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
ІV регіональна
студентська науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
ІV регіональна
студентська науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
ІV регіональна
студентська науково-
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к. п. н.
Ніколаєва І.М.

14-16
березня
2021 р.)

к. п. н.

17-19
березня
2021 р.

Ніколаєва І.М.

Козирацька
Л.М.

2021

Шудренко О.Т.

15-16
квітня
2021 р.

Шудренко О.Т.

15-16
квітня
2021 р.

Шудренко О.Т.

15-16
квітня
2021 р.

Шудренко О.Т.

15-16
квітня
2021 р.

Шудренко О.Т.

15-16
квітня

87.

Опанасенко
Марія
Грибан Іванна

201 стом

89.

Кухарчук
Анастасія
Володимирівна

202 СС

90.

Хімчик
Єлизавета
Олександрівна,

301 СС

91.

Любкіна Дарья
Вікторівна.

302 СС

92.

Лапшина Ольга
Сергіївна

201 ЛД

93.

Ігнатенко
Олександра
Володимирівна

201 ЛД

94.

Мартинюк
Олеся Андріївна

101 ССБ

95.

Василевська
Анна
Костянтинівна

101 ССБ»

96.

Лонська Дарія

101 ССБ

88.

201 Л/С

практична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
«Атеросклероз-проблема
сучасної цивілізації»
«Атеросклероз-проблема
сучасної цивілізації»
Міждисциплінарна
студентська науковопрактична конференція
«Атеросклероз –
проблема сучасної
цивілізації»
Міждисциплінарна
студентська науковопрактична конференція
«Атеросклероз –
проблема сучасної
цивілізації»
Міждисциплінарна
студентська науковопрактична конференція
«Атеросклероз –
проблема сучасної
цивілізації»
Міждисциплінарна
студентська науковопрактична конференція
«Атеросклероз –
проблема сучасної
цивілізації»
Міждисциплінарна
студентська науковопрактична конференція
«Атеросклероз –
проблема сучасної
цивілізації»
Міждисциплінарна
студентська науковопрактична конференція
«Атеросклероз –
проблема сучасної
цивілізації»
Міждисциплінарна
студентська науковопрактична конференція
«Атеросклероз –
проблема сучасної
цивілізації»
Міждисциплінарна
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2021 р.

Шаня Н.С

20.04.21

Шаня Н.С

20.04.21

Опрелянська Г.
Г.

20.04.21р

Опрелянська Г.
Г.

20.04.21р

Опрелянська Г.
Г.

20.04.21р

Опрелянська Г.
Г.

20.04.21р

Опрелянська Г.
Г.

20.04.21р

Опрелянська Г.
Г.

20.04.21р

Опрелянська Г.
Г.

20.04.21р

Опрелянська Г.

20.04.21р

Павлівна

97.

Стадник М.В.

602ГЗМаг
*

98.

Суворик О.М.

602ГЗМаг
*

99.

Суворик О.М.

602ГЗМаг
*

100.

Стадник М.В.

602ГЗМаг
*

101.

Мельник Дар’я

402 група
відділення

«Сестринська
справа та
профілактикна
стоматологія»

102.

Кучер Лілія,
Петровський
Богдан.

404 ЛС

103.

Лотоцький
Юрій

404 ЛС

104.

Романчук Аліна

401 ЛС

студентська науковопрактична конференція
«Атеросклероз –
проблема сучасної
цивілізації»
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
І Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Актуальні питання
медико-біологічних і
фармацевтичних наук»
(м. Житомир)
VІІІ Міжнародна
науково-практична
конференція «ACTUAL
TRENDS OF MODERN
SCIENTIFIC
RESEARCH» (Мюнхен,
Германия)
VІІІ Міжнародна
науково-практична
конференція
«FUNDAMENTAL AND
APPLIED RESEARCH IN
THE MODERN WORLD»
(Бостон, США)
ХХV Міжнародний
медичний конгрес
студентів та молодих
вчених м. Тернопіль.
VII Регіональна науководослідна студентська
конференція «Актуальні
питання клінічної
медицини»
VII Регіональна науководослідна студентська
конференція «Актуальні
питання клінічної
медицини»
VII Регіональна науководослідна студентська
конференція «Актуальні
питання клінічної
медицини»

106

Г.

к. п. н.
Ніколаєва І.М.

15-16
квітня
2021 р.

к. п. н.

24–25
березня

Ніколаєва І.М.

2021 р.

к. п. н.
Ніколаєва І.М.

14-16
березня
2021 р.)

к. п. н.

17-19
березня
2021 р.

Ніколаєва І.М.

Синяк Ю.П.

2021

Сіхневич В.А.

2021

Сіхневич В.А.

2021

Козакевич О.А.

2021

105.

Ольховик
Артур

401 ЛС

106.

Козакова Олена

402 СС

107.

Мельник Дар'я.

402 СС

108.

Закліківська
Тетяна.

401 СС

109.

Ліневич Анна

301 ССБ

110.

111.

112.

Костюк В.

Козак А.

Горянська А.В.

201 ССБ

201 ЕМБ

502
ССМаг

VII Регіональна науководослідна студентська
конференція «Актуальні
питання клінічної
медицини»
VII Регіональна науководослідна студентська
конференція «Актуальні
питання клінічної
медицини»
VII Регіональна науководослідна студентська
конференція «Актуальні
питання клінічної
медицини»
VII Регіональна науководослідна студентська
конференція «Актуальні
питання клінічної
медицини»
Регіональна студентська
науково-теоретична
конференція «Допомога
пацієнтам при травмах
фахівцями спеціальності
223 «Медсестринство»
доповідь «Основні
напрямки роботи
медичної сестри у
вирішенні проблем
пацієнтів з механічними
ушкодженнями»
Участь в
регіональній науковотеоретичній конференції
«Допомога пацієнтам при
травмах
фахівцями спеціальності
223 «Медсестринство»
Участь в
регіональній науковотеоретичній конференції
«Допомога пацієнтам при
травмах
фахівцями спеціальності
223 «Медсестринство»
IV-й Міжнародний
Конгрес з інфузійної
терапії Матеріали
конгресу (Тези) Київ
«Епідуральна
аналгезія/анестезія як
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Купріяненко
А.В.

2021

Дика Б.М.

2021

Синяк Ю.П.

2021

Олефір Л. З.

2021

Ожго Н.С.

12.03.
2021

Міщук І.М.

12.03.21

Міщук І.М.

12.03.21

д. мед. н.,
професор
Заболотнов В.О. 12.10.2020

113.

Kahukina A.

602 маг

114.

Кагукіна А.

602 маг

115.

Кагукіна А.

602 маг

116.

Kahukina А.

602 маг

117.

Кагукіна А.

602 маг

метод знеболювання
пологів: вплив на перебіг
пологів, роділлю та плід»
VII All Ukrainian
Scientific and Practical
Conference «Сurrent
Trends in Young Scientists`
Research» The physical
activity of the elderly
people and the factors
affecting it. role of nurses
in promoting the physical
activity of elderly people
Всеукраїнська науковометодична інтернетконференція «Актуальні
проблеми методології
вищої медичної
(фармацевтичної) освіти:
сучасні виклики та нові
можливості» Фізична
активність людей
похилого віку і фактори,
які впливають на неї
І Міжвузівській науковопрактичній конференції з
міжнародною участю
«Актуальні питання
підготовки та наукової
діяльності магістрів
галузі знань “Охорона
здоров’я”» Особливості
фізичної активності у
людей похилого віку
For successful participation
in 6 Regional Scientific
Students'InternetConference "Building
Professional Linguistic
Competence of Future
Specialists" Factors
influencing physical
activity of the elderly
people
ХІ науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Вища освіта та практика
в медсестринстві»
Фізична активність людей
похилого віку
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д. мед. н.,
April 16,
професор
2020
Заболотнов В.О. Zhytomyr

д. мед. н.,
15 жовтня,
професор
2020 рік,
Заболотнов В.О. Черкаси

д. мед. н.,
23професор
25листопа
2020
Заболотнов В.О. да
року
Житомир

д. мед. н.,
Nov
27,
професор
2020
Заболотнов В.О. Zhytomyr

д. мед. н.,
22-23
професор
жовтня
Заболотнов В.О. 2020 року

118.

Кагукіна А.М.

602 маг

119.

Кагукіна А.М.

602 маг

120.

Головіна В.Ю.

101 ЛДБак

121.

Вдовиченко
Д.В.

401 ЛДБак

122.

Тартачник І.А.

601 ГЗМаг

123.

Вербельчук
Г. В.

101 ЛДБак

124.

Борщ Т. Р.

101 ЛДБак

125.

Лапшина О. С.

201 ЛДБак

126.

Бондарук В. М.

101 ЛДБак

127.

Коваленко В. В.

101 ЛДБак

12 Міжнародний
медичний конгрес
молодих вчених Фізична
активність людей
похилого віку та фактори
які впливають не неї роль
медичної сестри
Український науковопрактичний журнал
«Магістр
медсестринства» Вплив
хронічних захворювань
на фізичну активність
людей похилого віку
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Хімічні аспекти
екології»
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Хімічні аспекти
екології»
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Хімічні аспекти
екології»
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
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д. мед. н.,
Тернопіль
професор
2021
Заболотнов В.О.

д. мед. н.,
Житомир,
професор
2021
Заболотнов В.О.

д. пед. н.,
професор
Заблоцька О.С.

26
листопада
2020 р.

д. пед. н.,
професор
Заблоцька О.С.

26
листопада
2020 р.

д. пед. н.,
професор
Заблоцька О.С.

26
листопада
2020 р.

д. пед. н.,
професор
Заблоцька О.С.

15-16
квітня
2021 р.

д. пед. н.,
професор
Заблоцька О.С.

15-16
квітня
2021 р.

д. пед. н.,
професор
Заблоцька О.С.

15-16
квітня
2021 р.

д. пед. н.,
професор
Заблоцька О.С.

15-16
квітня
2021 р.

д. пед. н.,
професор
Заблоцька О.С.

15-16
квітня
2021 р.

128.

Мічурін Є. В.

129.

Пашинська Я. С. 101 ЛДБак

130.

Головіна В.Ю.

101 ЛДБак

131.

Агеєва А.А.

301 ЛД

132.

Бондарук В.М.

101 ЛД

133.

Вербельчук Г.В.

101 ЛД

134.

Агеєва А.А.

301 ЛД

135.

Ігнатенко О.В.

201 ЛД

136.

Лапшина О.В.

201 ЛД

137.

Люльченко К.О.

401 ЛД

138.

Тартачник І.А.

101 ЛДБак

601 ГЗМаг

ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
І Міжвузівська науково-
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д. пед. н.,
професор
Заблоцька О.С.

15-16
квітня
2021 р.

д. пед. н.,
професор
Заблоцька О.С.

15-16
квітня
2021 р.

д. пед. н.,
професор
Заблоцька О.С.

15-16
квітня
2021 р.

Шевчук Л.М.

15-16
квітня
2021 р.

Нікітченко В.М.

15-16
квітня
2021 р.

Шудренко О.Т.

15-16
квітня
2021 р.

Шудренко О.Т.

15-16
квітня
2021 р.

Шудренко О.Т.

15-16
квітня
2021 р.

Шудренко О.Т.

15-16
квітня
2021 р.

Шудренко О.Т.

15-16
квітня
2021 р.

д. пед. н.,

24

139.

Лапшина О.С.

201 ЛД
Бак

140.

Примак Р.П.

602ГЗМаг
*

141.

Примак Р.П.

602ГЗМаг
*

142.

Стадник М.В.

602ГЗМаг
*

143.

144.

145.

Суворик О.М.

Суворик О.М.

Стадник М.В.

602ГЗМаг
*

602ГЗМаг
*

602ГЗМаг
*

практична конференція з
міжнародною участю
«Актуальні питання
підготовки та наукової
діяльності магістрів
галузі знань «Охорона
здоров’я»
І Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Актуальні питання
медико-біологічних і
фармацевтичних наук»
V Міжнародна науковопрактична конференція
«SCIENCE AND
EDUCATION:
PROBLEMS,
PROSPECTS AND
INNOVATIONS» (Кіото,
Японія)
ІV Міжнародна науковопрактична конференція
«EUROPEAN
SCIENTIFIC
DISCUSSIONS» (Рим,
Італія)
ІV регіональна науковопрактична конференція
«Актуальні проблеми
лабораторної
діагностики»
І Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Актуальні питання
медико-біологічних і
фармацевтичних наук»
(м. Житомир)
VІІІ Міжнародна
науково-практична
конференція «ACTUAL
TRENDS OF MODERN
SCIENTIFIC
RESEARCH» (Мюнхен,
Германия)
VІІІ Міжнародна
науково-практична
конференція
«FUNDAMENTAL AND
APPLIED RESEARCH IN
THE MODERN WORLD»
(Бостон, США)
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професор
Заблоцька О.С.

листопада
2020 р.

д. пед. н.,
професор
Заблоцька О.С.

24–25
березня

д. пед. н.,
професор
Заблоцька О.С.

4-6 лютого
2021 р.

д. пед. н.,
професор
Заблоцька О.С.

26-28
лютого
2021 р.

к. п. н.
Ніколаєва І.М.
к. п. н.
Ніколаєва І.М.

к. п. н.
Ніколаєва І.М.

к. п. н.
Ніколаєва І.М.

2021 р.

15-16
квітня
2021 р.
24–25
березня
2021 р.
14-16
березня
2021 р.)

17-19
березня
2021 р.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

Тартачник І. А.

Лапшина О.С.

602ГЗМаг

201 ЛД
Бак

Вдовиченко
Д.В.

401 ЛД
Бак

Головіна В.Ю.

101 ЛД
Бак

Вербельчук
Г. В.

101 ЛД
Бак

Борщ Т. Р.

101 ЛД
Бак

Бондарук В. М.

101 ЛД
Бак

Підсумкова науковопрактична конференція
Студентського наукового
товариства
Житомирського
медичного інституту
присвячена ДНЮ
НАУКИ
Підсумкова науковопрактична конференція
Студентського наукового
товариства
Житомирського
медичного інституту
присвячена ДНЮ
НАУКИ
Підсумкова науковопрактична конференція
Студентського наукового
товариства
Житомирського
медичного інституту
присвячена ДНЮ
НАУКИ
Підсумкова науковопрактична конференція
Студентського наукового
товариства
Житомирського
медичного інституту
присвячена ДНЮ
НАУКИ
Підсумкова науковопрактична конференція
Студентського наукового
товариства
Житомирського
медичного інституту
присвячена ДНЮ
НАУКИ
Підсумкова науковопрактична конференція
Студентського наукового
товариства
Житомирського
медичного інституту
присвячена ДНЮ
НАУКИ
Підсумкова науковопрактична конференція
Студентського наукового
товариства

112

д. пед. н.,
професор
Заблоцька О.С.

02 грудня

д. пед. н.,
професор
Заблоцька О.С.

07 жовтня

д. пед. н.,
професор
Заблоцька О.С.

07 жовтня

д. пед. н.,
професор
Заблоцька О.С.

15 квітня

д. пед. н.,
професор
Заблоцька О.С.

15 квітня

д. пед. н.,
професор
Заблоцька О.С.

15 квітня

д. пед. н.,
професор
Заблоцька О.С.

15 квітня

2020 р.

2020 р.

2020 р.

2021 р.

2021 р.

2021 р.

2021 р.

153.

154.

155.

Коваленко В. В.

Мічурін Є. В.

Пашинська Я. С.

101 ЛД
Бак

101 ЛД
Бак

101 ЛД
Бак

156.

Прохніцька Ю.

601 ГЗ маг

157.

Васьковська О.

602 ГЗ маг

158.

Гаріфуліна Н.

602 ГЗ маг

159.

Тартачник І.

601 ГЗ маг

Житомирського
медичного інституту
присвячена ДНЮ
НАУКИ
Підсумкова науковопрактична конференція
Студентського наукового
товариства
Житомирського
медичного інституту
присвячена ДНЮ
НАУКИ
Підсумкова науковопрактична конференція
Студентського наукового
товариства
Житомирського
медичного інституту
присвячена ДНЮ
НАУКИ
Підсумкова науковопрактична конференція
Студентського наукового
товариства
Житомирського
медичного інституту
присвячена ДНЮ
НАУКИ
Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Вища освіта та практика
в медсестринстві»
- м. Житомир
Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Вища освіта та практика
в медсестринстві»
- м. Житомир
Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Вища освіта та практика
в медсестринстві»
- м. Житомир
Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Вища освіта та практика
в медсестринстві»
- м. Житомир

113

д. пед. н.,
професор
Заблоцька О.С.

15 квітня

д. пед. н.,
професор
Заблоцька О.С.

15 квітня

д. пед. н.,
професор
Заблоцька О.С.

15 квітня

к. мед. н.
Богдан О.В.

22-23
жовтня
2020 р.

к. пед. н.
Круковська І.М.

22-23
жовтня
2020 р.

к. мед. н.
Грищук С.М..

22-23
жовтня
2020 р.

д. пед. н.,
професор
Заблоцька О.С.

22-23
жовтня
2020 р.

2021 р.

2021 р.

2021 р.

160.

Іщенко В.

602 ГЗ маг

161.

Луцик В.

602 ГЗ маг

162.

Пирхова Н.

601 ГЗ маг

163.

Плоткіна Л.

602 ГЗ маг

164.

Овчиннікова Н.

602 ГЗ маг

165.

Горай О.

602 ГЗ маг

166.

167.

Гордійчук С.

Власенко Я.

602 ГЗ маг

601 ГЗ маг

Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Вища освіта та практика
в медсестринстві»
- м. Житомир
Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Вища освіта та практика
в медсестринстві»
- м. Житомир
Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Вища освіта та практика
в медсестринстві»
- м. Житомир
Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Вища освіта та практика
в медсестринстві»
- м. Житомир
Науково-практична
конференція з
міжнародною участю
«Вища освіта та практика
в медсестринстві»
- м. Житомир
І Міжвузівська науковопрактична конференція з
міжнародною участю
«Актуальні питання
підготовки та наукової
діяльності магістрів галузі
знань
“Охорона здоров’я”–
Житомир –Ужгород
І Міжвузівська науковопрактична конференція з
міжнародною участю
«Актуальні питання
підготовки та наукової
діяльності магістрів галузі
знань
“Охорона здоров’я”–
Житомир –Ужгород
І Міжвузівська науковопрактична конференція з
міжнародною участю
«Актуальні питання
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к. філолог.н.
Кірячок М.В.

22-23
жовтня
2020 р.

к. пед. н.
Березюк Ю.В.

22-23
жовтня
2020 р.

к. пед. н.
Махновська І.Р

22-23
жовтня
2020 р.

к. пед. н.
Коваленко В.О.

22-23
жовтня
2020 р.

д. мед. н.,
професор
Шатило В.Й.

22-23
жовтня
2020 р.

к..пед.н.

24

Круковська І.М.

листопада
2020 р.

к. пед. н.
Махновська І.Р.

24

к. мед. н.
Киричук І.М.

листопада
2020 р.

24
листопада

168.

169.

170.

171.

172.

173.

Васьковська О.

Іщенко В.

Тартачник І.

Козак Т.

Овчиннікова Н.

Прохніцька Ю.

602 ГЗ маг

602 ГЗ маг

601 ГЗ маг

602 ГЗ маг

602 ГЗ маг

601 ГЗ маг

підготовки та наукової
діяльності магістрів галузі
знань
“Охорона здоров’я”–
Житомир –Ужгород
І Міжвузівська науковопрактична конференція з
міжнародною участю
«Актуальні питання
підготовки та наукової
діяльності магістрів галузі
знань
“Охорона здоров’я”–
Житомир –Ужгород
І Міжвузівська науковопрактична конференція з
міжнародною участю
«Актуальні питання
підготовки та наукової
діяльності магістрів галузі
знань
“Охорона здоров’я”–
Житомир –Ужгород
І Міжвузівська науковопрактична конференція з
міжнародною участю
«Актуальні питання
підготовки та наукової
діяльності магістрів галузі
знань
“Охорона здоров’я”–
Житомир –Ужгород
І Міжвузівська науковопрактична конференція з
міжнародною участю
«Актуальні питання
підготовки та наукової
діяльності магістрів галузі
знань
“Охорона здоров’я”–
Житомир –Ужгород
І Міжвузівська науковопрактична конференція з
міжнародною участю
«Актуальні питання
підготовки та наукової
діяльності магістрів галузі
знань
“Охорона здоров’я”–
Житомир –Ужгород
І Міжвузівська науковопрактична конференція з
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2020 р.

к.п.н.
Круковська І.М.

к.філолог.н.
Кірячок М.В.

д. пед. н.,
професор
Заблоцька О.С.

24
листопада
2020 р.

24
листопада
2020 р.

24
листопада
2020 р.

к. п. н.

24

Самборська Н.М.

листопада
2020 р.

д. мед. н.,
професор
Шатило В.Й.

24

к. мед. н.

листопада
2020 р.

24

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

Поплавська С.

Чемоданова В.

Горай О.

Іщенко В.

Козак Т.

Козловець Н.

Луцик В.

602 ГЗ маг

602 ГЗ маг

602 ГЗ маг

602 ГЗ маг

602 ГЗ маг

601 ГЗ маг

602 ГЗ маг

міжнародною участю
«Актуальні питання
підготовки та наукової
діяльності магістрів галузі
знань
“Охорона здоров’я”–
Житомир –Ужгород
І Міжвузівська науковопрактична конференція з
міжнародною участю
«Актуальні питання
підготовки та наукової
діяльності магістрів галузі
знань
“Охорона здоров’я”–
Житомир –Ужгород
Building Professional
Linguistic Competence of
Future Specialists: VI
Regional Students’
Scientific InternetConference
Building Professional
Linguistic Competence of
Future Specialists: VI
Regional Students’
Scientific InternetConference
Building Professional
Linguistic Competence of
Future Specialists: VI
Regional Students’
Scientific InternetConference
Building Professional
Linguistic Competence of
Future Specialists: VI
Regional Students’
Scientific InternetConference
Building Professional
Linguistic Competence of
Future Specialists: VI
Regional Students’
Scientific InternetConference
Building Professional
Linguistic Competence of
Future Specialists: VI
Regional Students’
Scientific Internet-
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Богдан О.В.

листопада
2020 р.

к. п. н .
Круковська І.М.

24
листопада
2020 р.

к. п. н.

27

Березюк Ю.В.

листопада
2020 р.

к. п. н.

27

Круковська І.М.

листопада
2020 р.

к.філолог.н.
Кірячок М.В.

27
листопада
2020 р.

к. п. н.

27

Самборська Н.М.

листопада
2020 р.

к. п. н.

27

Горай О.В..

листопада
2020 р.

к. п. н.

27

Березюк Ю.В.

листопада
2020 р.

181.

182.

183.

184.

Омельчук О.

601 ГЗ маг

Плоткіна Л.

602 ГЗ маг

Гаріфулліна Н. ,
Шельвашенко Т.

602 ГЗ маг

Гаріфулліна Н.

602 ГЗ маг

Conference
Building Professional
Linguistic Competence of
Future Specialists: VI
Regional Students’
Scientific InternetConference
Building Professional
Linguistic Competence of
Future Specialists: VI
Regional Students’
Scientific InternetConference
Topicalissuesofnewmedicin
esdevelopment: матеріали
XXVІІI Міжнародної
науково-практичної
конференції молодих
учених та студентів
присвяченої 150-річчю з
дня народження М.О.
Валяшка (18-19 березня
2021 р., м. Харків). –
Харків: НФаУ, 2021. –
682 с.510-512
Біологічні дослідження –
2021: Збірник наукових
праць. С. 274-275

к. п. н.

27

Гордійчук С.В.

листопада
2020 р.

к. п. н.

27

Коваленко В.О.

листопада
2020 р.

к. мед. н.
Грищук С. М.

к. мед. н.
Грищук С. М

18-19
березня
2021 р.

2021

2.3. Видавництво збірників матеріалів конференцій:
№
1.

2.
3.

4.

Місце друку,
видавництво
(або PDFформат)

Назва роботи

Березюк
Ю.В.,
Самборська
Н.М.
Збірник
Pdf формат
студентських наукових робіт «Building Professional
Linguistic Competence of Future Specialists»,
Житомирський медичний інститут
Актуальні проблеми лабораторної діагностики: Житомир: вид-во
матеріали ІV регіональної науково-практичної
ПНУ
конференції (Житомир, 15-16 квітня 2021 р.)
Біологічні дослідження – 2021: Збірник наукових
Видавець О.О.
праць. – Житомир: 2021. – 446 с. (березень
Євенок
2021 р.)
м. Житомир, вул.
М.Бердичівська,
17А
Збірник матеріалів регіональної студентської
Pdf формат
науково-теоретичної
конференції
на
тему:
«Допомога пацієнтам при травмах фахівцями
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Рік

Ст.

2020

248 с.

2021

112

2021

446 с.

2021

104

спеціальності 223 «Медсестринство». Міщук І.М.
Збірник матеріалів студентської науково-практичної
конференції на тему: «Атеросклероз – проблема
сучасної цивілізації»
Укладач: Опрелянська Г.Г.
Збірник матеріалів регіональної студентської
науково-теоретичної
конференції
на
тему:
«Допомога пацієнтам при травмах фахівцями
спеціальності 223 «Медсестринство»
Збірник матеріалів регіональної студентської
науково-практичної конференції на тему: «Кір.
Актуальність, сучасні підходи до лікування і
профілактики»
Укладач: Чекурда Г.В.
Збірник
тез підсумкової
науково-практичної
конференції Студентського наукового товариства
Житомирського медичного інституту присвячена
ДНЮ НАУКИ

5.

6.

7.

8.

PDF-формат
м. Житомир,

2021

28

Pdf формат

2021

104

PDF-формат

2020

45

2021

66

м. Житомир
PDF-формат
Наукова
лабораторія
Житомирського
медичного
інституту ЖОР

2.4 Участь у міжнародних, всеукраїнських виставках в галузі науки та освіти, що
репрезентують наукові здобутки авторів та навчальний заклад
№

Автори

Дата
проведення

Назва заходу

п/п
1. Зозуля В.М.
2. Купріяненко А.В.

3.1.

The way to reform the pathomorphological service.
14.12.2020
Forensic examination – European expirience
Міжнародна медична виставка «PUBLIC HEALTH» 6-7 жовтня
м.Київ
Місце
проведення
Міжнародний 2020
виставковий центр, Київ (електронний квіток
8000118060172)

Науково-дослідна робота магістрів на 2019-2021 н.р. (освітньо-методична
робота)
3.2. Науково-дослідна робота студентів на 2020-2021

№ п/п

ПІБ студента

1.
2.

Грек Є.
Дорошенко М.С.

3.

Закліківська Тетяна
Олександрівна

Тема науково-дослідної роботи

Керівник

Рак шийки матки
Медсестринський процес при
захворюванні на рак шлунку та
роль медичної сестри
Оцінка мотиваційних чинників
та задоволенності студентів
Житомирського медичного
інституту у виборі майбутньої
професії

Козирацька Л.М.
Вовк В.Т.
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Олефір Л.З.

4.
5.

Кириленко В.

6.

Козакова Олена.

7.

Кочмарівський
Володимир

8.
9.
10.

Кучер Лілія,
Петровський Богдан.
Лавренчук А.
Лепетайло Д.

11.

Личко К.

12.

Лобас Р.

13.

Лотоцький Юрій

14.

Мельник Дар'я

15.

Мельник Маріна

16.

Назарук К.

17.

Нонік Є.

18.

Ольховик Артур.

19.

Пилипець О.

Козак А.

Пієлонефрит у дітей.
Кататравма в роботі працівника
екстреної медичної допомоги –
парамедика
Невротичні розлади. Неврози у
повсякденному житті людини
Роль персоналу у досягненні
економічної ефективності
медичних некомерційних
підприємств
Діагностика виразкової хвороби

Донецькова Л.М.

Кровотечі під час вагітності
Аналіз статистичних даних
захворюваності на туберкульоз
серед дитячого населення в
Житомирській області та по
Україні з 2016 по 2020 роки.
Бойова опікова травма очей у
військовослужбовців різними
видами сучасної зброї
Сучасні підходи до надання
екстреної медичної допомоги
постраждалим з травмою таза і
тазових органів на раньому
госпітальному етапі
Захворюваність ревматоїдним
артритом в Житомирській
області
Поширеність захворювання і
захворюваність на гіпертонічну
хворобу серед жителів
Житомирської області з 2015 по
2018 роки
Рівень захворюванності раку
молочної залози серед жителів
Житомирської області за 20152019 роки
Аналіз статистичних даних
захворюваності на ожиріння
серед дитячого населення в
Житомирській області та по
Україні.
Анемії у дітей. Актуальність.
Сучасні методи лікування.
Особливості тенденцій
розвитку гастродуоденіту в
осередку студентів на прикладі
Житомирського медичного
інституту
Політравма нижніх кінцівок

Лаговська Г.І.
Кравчук С.М.
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Міщук І.М.
Дика Б.М.
Дмитрук О.В.

Сіхневич В.А.

Кокоріна С.А.
Жовнерчук В.Р.

Сіхневич В.А.
Синяк Ю.П.

Дика Б.М.

Кравчук С.М.

Донецькова Л.М.
Купріяненко А.В.

Варич А.М.

20.

Порозінська Т.

21.

Портова Анна

22.

Прищепа І.

23.

Рирак Валерія Валеріївна

24.

Романчук Аліна.

25.

Рослік Ольга Миколаївна

26.

Сироветник Я.

27.

Сірик К.

28.

Стельмах І.

29.

Сурдуковська Д.А.

30.

Тимощук Тетяна
Володимирівна

31.

Томашук Мар’яна
Анатоліївна
Чернищук А.І.

32.

33.
34.

Шевчук А.
Юрченко Марина
Валентинівна

35.

Якименко Людмила
Василівна

Акубаротравма, особливості
клінічного перебігу в умовах
збройного конфлікту
Вплив коронавірусної інфекції
на хвороби серцево-судинної
системи. Спосіб їх виявлення та
лікування
Політравма. Черепно-мозкова
травма
Роль медичної сестри у
навчанні та вихованні дітей з
ДЦП
Ризики виникнення ішемічної
хвороби серця серед студентів
Житомирського медичного
інституту
Медико-організаційні аспекти
впровадження основних
положень раннього втручання в
Україні
Гломерулонефрит у дітей. Роль
фельдшера в профілактиці
захворювань нирок.
«Цифрове око» – реалії
сьогодення
Роль медичної сестри в
профілактиці пухлин молочної
залози
Вплив іонізуючого
випромінення на здоров’я дітей
Роль медичної сестри в
профілактиці атопічного
дерматиту
Лікування виразкової хвороби
Аналіз інтенсивності та
поширеності захворювань
пародонту у дітей шкільного
віку
Рак шийки матки
Відношення медичних сестер
до дітей. Власні методи
встановлення зв’язку з дітьми
при маніпуляціях
Холодова травма.
Відмороження.

Бех А.Г.
Дика Б.М.

Варич А.М.
Круковська І.М.
Козакевич О.А.

Степанчук В.В.

Кравчук С.М.
Гуменна Л.В.
Риженко О.В.
Вовк В.Т
Круковська І.М.
Сіхневич В.А.
Косенко В.М.

Лаговська Г.І.
Заболотнов В.О.

Шкварок М.Г.

4.1. Участь науково-педагогічних працівників кафедри в роботі спеціалізованих рад по
захисту дисертацій, підготовка відгуків на автореферати докторських і кандидатських
дисертацій:
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1. Шатило В.Й. Відгук на автореферат дисертаційної роботи Гржибовського Ярослава
Леонідовича «Медико-соціальне детермінанти здоров'я сільського населення та обгрунтавання
концептуальної моделі моніторингу його показників» на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина - 2020
2. Шатило В.Й. Рецензія на навчальний посібник «Обстеження та оцінка стану
здоров’я людини» підготовлений співробітниками кафедри догляду за хворими та вищої
медсестринської освіти, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» та
Чернівецького медичного колледжу. // Н.О. Сливка, В.А. Гайдуков, Ф.В. Кузик, І.М. Бачу,
Д.К. Григоринець, березень 2020 р.
3. Шатило В.Й. Рецензія на освітньо-професійну програму Парамедик першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» галузь знань 22
«Охорона здоров'я» 25.05.2020 р.
4. Шатило В.Й. Відгук на автореферат дисертації Дудник Світлани Валеріївни
«Обгрунтування інноваційної системи медико-соціальної допомоги дітям до 5 років в
Україні», представлену на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за
спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина – 15.04.2021 р
5. Шатило В.Й. Відгук на автореферат дисертаційної Луценко Олени Іванівни
«Особливості функціонального стану центральної гемодинаміки у жінок в різні фази
оваріального – менструального циклу», представлену на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин – квітень
2021 р
6. Шатило В.Й. Рецензія на навчальний посібник «Профілактика артеріальної
гіпертензії: керівництво для медичних сестер» підготовлений співробітниками Буковинського
державного медичного університету. // Л.Д. Борейко, М.П. Тимофієва, Г.Г. Марараш –
травень, 2021 р.
7. В.О Заболотнов Відгук на автореферат на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук Андрійця Анатолія Володимировича «Оптимізація тактики ведення
пацієнток із безпліддям при ендометріозі яєчників», 21.08.2020.
8. В.О Заболотнов Офіційний опонент на дисертаційну роботу на здобуття
наукового ступеня доктора медичних наук Манжули Людмили Василівни «Вагітність і пологи
у жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок та статевих органів: діагностика і
профілактика гестаційних ускладнень» при Національній медичній академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика 11.09.2020.
9. В.О Заболотнов Офіційний опонент на дисертаційну роботу на здобуття
наукового ступеня кандидата медичних наук Ошуркевич Оксани Орестівни «Особливості
перебігу вагітності та корекція ускладнень у жінок із ретрохоріальною гематомою», при
Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 25.09.2020.
10. В.О Заболотнов Відгук на автореферат на здобуття наукового ступеня доктора
медичних наук Бондаренко Наталії Петрівни «Діагностика, лікування, профілактика та
прогнозування перинатальних ускладнень в19-парвовірусної інфекції у вагітних жінок»
09.11.2020
11. В.О Заболотнов Офіційний опонент на дисертаційну роботу на здобуття
наукового ступеня доктораа медичних наук Бойко Алесі Валеріївни «Репродуктивне здоров’я
жінок із кістами та доброякісними пухлинами яєчників», при Національній медичній академії
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 29.12.2020.
12. В.О Заболотнов Офіційний опонент на дисертаційну роботу на здобуття
наукового ступеня доктора медичних наук Остафійчук Світлани Олександрівни
«Прогнозування і профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з
патологічним збільшенням маси тіла під час вагітності», подану до спеціалізованої вченої
ради Д 26.613.02 при Національному університеті охорони здоров’я України імені П. Л.
Шупика МОЗ України на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за фахом
14.01.01 – акушерство та гінекологія 05.03.2021.
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13. В.О Заболотнов Відгук на автореферат дисертації Кучеренко Олени Юріївни на
тему «Прогнозування та профілактика гіпоксично-ішемічного ураження центральної нервової
системи плода і новонародженого» на здобуття наукового ступеня кандидатата медичних наук
за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. 12.04.2021, Одеса.
14. В.О Заболотнов Офіційний опонент на дисертаційну роботу на здобуття
наукового ступеня доктора медичних наук, професора Заболотнова В. О. на дисертацію
Литвак Олени Олегівни «Безпліддя у жінок з лейоміомою матки: діагностика і тактика
лікування», подану до спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 при Національному
університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика на здобуття наукового ступеня
доктора медичних наук за фахом 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» 16/04/2021.
15. В.О Заболотнов Відгук на автореферат докторської дисертації Ткаченка Андрія
Володимировича «Профілактика перинатальних втрат і акушерських ускладнень при
вагітності двійнею тактика лікування», за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія.
16.04.2021, Київ.
16. В.О Заболотнов Офіційний опонент на дисертаційну роботу на здобуття
наукового ступеня доктора медичних наук Рубан Яни Антонівни «Плацентарна
дисфункція після допоміжних репродуктивних технологій: прогнозування, тактика
ведення вагітності і розродження», подану до спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 при
Національному університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика за фахом 14.01.01
«Акушерство та гінекологія» 12.05.2021.
17. В.О Заболотнов Офіційний опонент на дисертаційну роботу на здобуття
наукового ступеня кандидата медичних наук, Жегуловича Юрія Володимировича «Нові
підходи до діагностики, лікування та профілактики апоплексії яєчника з метою збереження та
відновлення репродуктивної функції», подану до спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 при
Національному університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика МОЗ України за
фахом 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» 12.05.2021.
18. В.О Заболотнов Офіційний опонент на дисертаційну роботу на здобуття
наукового ступеня кандидата медичних наук, Слободян Юлії Василівни «Оптимізація
проведення кесарева розтину у жінок з рубцем на матці», подану в разову спеціалізовану
вчену раду ДФ 26.613.037 при Національному університеті охорони здоров’я України імені П.
Л. Шупика на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона
здоров’я за спеціальністю 222 Медицина (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія»)
14.05.2021. разова спеціалізована рада
19. В.О Заболотнов Офіційний опонент на дисертаційну роботу Інсарової Катерини
Сергіївни «Оптимізація тактики ведення вагітності та пологів у жінок із безпліддям в анамнезі
з використанням родинно-орієнтованих технологій», поданої в разову спеціалізовану раду ДФ
26.613.02 при Національному університеті охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика МОЗ
України на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я
за спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація «Акушерство та гінекологія») 18.05.2021.
разова спеціалізована рада
4.2. Теми докторських або кандидатських дисертацій, затверджених ВАК України, що
знаходяться на стадії наукової розробки, шифр, спеціальність та рік їхнього
затвердження
Ліщук І.І. Тема дисертаційного дослідження на здобуття ступеню кандидата
педагогічних наук «Формування здатності до рефлексії майбутніх медичних сестер у процесі
фахової підготовки».
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
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біологічних наук «Оцінка токсикологічної дії різних груп полютантів на гістологічні та
морфологічні показники прісноводних молюсків».
4.3. Теми захищених докторських або кандидатських дисертацій науково-педагогічними
працівниками інституту
Можарівська Антоніна Анатоліївна. Дисертація «Медико-соціальне обґрунтування
концептуальної моделі гендерної рівності в охороні здоров’я України» на здобуття ступеня
кандидат медичних наук зі спеціальності 14.02.03 - соціальна медицина
4.4. Отримання вченого звавння доцента науково-педагогічними працівниками
інституту:
Горай О.В. – доцент кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін
Поплавська С.Д. - доцент кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін
4.5. Міжнародне і державне визнання наукової роботи інституту, участь науковопедагогічних працівників кафедри 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»
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 збірника наукових доповідей Науково-практичної конференції
з міжнародною участю «Вища освіта та практика в медсестринстві».
− Член редакційної колегії інформаційно-наукового видання «Вісник Житомирського
медичного інституту».
− Заступник головного редактора
Всеукраїнського науково-практичного журналу
«Магістр медсестринства».
− Член оргкомітету та ред.колегії збірника міжнародної конференції «Міждисциплінарні
аспекти краси, здоров’я і хвороб» у Вищій технічно-економічній школі імені
Броніслава Марковича (м. Ярослав, Республіка Польща).
Гордійчук С.В.
− Член редакційної колегії збірника наукових доповідей Науково-практичної конференції
з міжнародною участю «Вища освіта та практика в медсестринстві».
− Член редакційної колегії українського науково-практичного журналу «Магістр
медсестринства»
− Член оргкомітету та ред.колегії збірника міжнародної конференції «Міждисциплінарні
аспекти краси, здоров’я і хвороб» у Вищій технічно-економічній школі імені
Броніслава Марковича (м. Ярослав, Республіка Польща).
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Кірячок М.В.
− Член редакційної колегії українського науково-практичного журналу «Магістр
медсестринства».
Круковська І.М.
− Член редакційної колегії українського науково-практичного журналу «Магістр
медсестринства».
Ніколаєва І.М.
− Член редакційної колегії українського науково-практичного журналу «Магістр
медсестринства».
Заболотнов В.О
- Journal of Social Sciences, Nursing, Public Health and Education REDAKČNÁ RADA /
EDITORIAL BOARD prof. MUDr. Vitaliy Zabolotnov, PhD., UA
− Введен до складу редакційной ради журналу «Жіночий лікар» Науково-практичне
видання для практикуючий лікарів, Офіційний Друкований орган Асоціації акушерівгінекологів України Реєстраційне свідоцтво KB № 9559 від 27.01.2005
Заблоцька О.С.
−
Член редакційної колегії періодичного видання «Магістр медсестринства» –
д.пед.н., професор
5.1. Члени журі регіональних та всеукраїнських конкурсів, олімпіад:
Корнійчук Н.М. - член журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
біології (наказ № 299 Управління освіти і науки Житомирської обласної державної
адміністрації від 26.12.2019 р.);
Корнійчук Н.М. - член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідних робіт учнів-членів Житомирського регіонального відділення МАН (наказ № 32
Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації від 03.02.2020 р.).
Грищук С.М. Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (Наказ № 32 Управління освіти
і науки Житомирської обласної державної адміністрації від 03.02.2021 р.).
Корнійчук Н.М. Член журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
навчальних предметів (Управління освіти і науки Житомирської обласної державної
адміністрації 2020 р.) – к.б.н.,доцент
Корнійчук Н.М. Член журі II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науководослідницьких робіт учнів – членів (Управління освіти і науки Житомирської обласної
державної адміністрації 2021 р.) – к.б.н.,доцент
4.2. Участь науково-педагогічних працівників у робочих групах МОН України та МОЗ
України:
Русак П.С. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 при Національному медичному
університету ім. Богомольця МОЗ України. Наказ №1188 МОН України від 24.09.2020 року.
Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 24 вересня 2020 року та
внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України.
Заблоцька О.С. Член підкомісії 224 «Технології медичної діагностики та лікування»
науково-методичної комісії з охорони здоров’я та соціального забезпечення сектору вищої
освіти науково-методичної ради відповідно МОН України
Шевчук Л.М. Член експертної групи з Біології та екології. Наказ МОН №95 від
22.01.2021 «Про утворення предметних (галузевих) експертних комісій та експертних груп»
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5. Міжнародне стажування
Круковська І.М., Дмитрук О.В., Махновська І.Р., Антонов О.В., Коваленко В.О., –
стажування в Польщі м. Lomza (01.03.2021-09.04.2021) «Formation of competences and
development of professional and pedagogical skills of a teacher of higher vocational education
institution».
Горай О.В., Круковська І.М., Поплавська С.Д. – міжнародне стажування «Міжнародні
проєкти: написання, аплікування, управління та звітність» організоване Університетом
Суспільних наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies
and Certifications (CEASC) (жовтень-грудень 2020 рік)
Кірячок М.В., Самборська Н.М. - міжнародне стажування «International Researcher`s
Career and Scientific Projects Management» організоване Університетом Суспільних наук (UNS)
у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications
(CEASC) (квітень-травень 2021 рік)
Д`яченко І.М. Podyplomowy staż międzynarodowy, dyplom № 2020/10/ 1870; 180 год. (6
кредитів ECTS) (копія додається) Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi (UNS we wspołpracy z
Fundacją Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), pażdziernik-grudzień
2020
Д`яченко І.М. XV Polinijne Spotkania z historią najnowszą. Certyfikat (копія додається).
Instytut Pamięci Narodowej/ Warszawa, 13-18 lipca 2020 r.
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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 закладами освіти,
медичними установами з питань спільної розробки нових форм та методів навчання.
У Житомирському медичному інституті створено всі умови для навчання
іноземних студентів. У 2021 році в інституті навчається громадянин Білорусі
Соколовський Олег, який обрав навчання в нашому закладі за спеціальністю
"Медсестринство" освітнього ступеня бакалавр.
Протягом року було підписано 4 угоди про співпрацю з рекрутинговими
компаніями щодо залучення іноземних громадян на навчання в Житомирському
медичному інституті.
Вже декілька років триває плідна співпраця з фундацією HCP м.Познань (Польща).
Було проведено ряд зустрічей з представниками фундації щодо шляхів реалізації
співпраці між Житомирським медичним інститутом та закладами вищої освіти і
фундацією, а саме: програми "Два дипломи" - розробка та впровадження міжнародної
навчальної програми з підготовки медичних сестер.
У 2018 році Житомирський медичний інститут став учасником україношвейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти» від Швейцарської агенції з розвитку
та співробітництва (Swiss Agency for Development and Cooperation - SDC). Помітна
позитивна динаміка в зміцненні матеріально-технічної бази інституту, яка відповідає
вимогам державних та галузевих стандартів підготовки спеціалістів.
Термін дії проєкту – 2018-2022 рр.
Учасники проєкту:
- Житомирський медичний інститут
- Рівненська медична академія
- Львівська медична академія ім. А. Крупинського
- Тернопільський медичний університет
- Харківський медичний університет
- Буковинський медичний університет (Чернівці)
Донори/партнери проєкту:
- МОЗ України - бенефіціар
- Швейцарська агенція розвитку та співробітництва
- Швейцарський інститут тропічної медицини і громадського здоров’я
Бюджет проєкту - 5 млн. швейцарських франків.
За період імплементації проєкту в ЖМІ було:
- Ініційовано та проведено курси з вивчення іноземної (англійської) мови за
відповідними рівнями володіння, терміном 2019-2020 н.р. – 2 групи, 14 часників; 2020-2021
н.р. – 3 групи 24 учасника;
- Участь у 3-х засіданнях Наглядової Ради проєкту за головуванням МОЗ України – 8
учасників від ЖМІ (ректор та представники адміністрації).
- Викладачі закладу отримали повний доступ до інформаційного простору подій проєкту,
зокрема до курсів, орієнтованих на медичних фахівців первинної та вторинної ланок
медичної допомоги, що також можуть слугувати допоміжним навчальним матеріалом для
викладачів ЗВО і студентів.
У межах україно-швейцарського проєкту представники інституту брали участь у багатьох
навчаннях, тренінгах, вебінарах, які проводили провідні науковці Європи і США.
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За підтримки проєкту у 2020 році розпочато створення навчального тренінгового центу
(НТЦ) Житомирського медичного інституту
- Проведено низку групових та індивідуальних консультацій зі створення Концепції НТЦ
та його подальшого розвитку.
- Розроблено Концепцію НТЦ.
- Виділено аудиторний фонд під створення НТЦ та розпочато ремонт/облаштування
приміщення.
- Забезпечена участь представника закладу у тендері на закупівлю комунікаційного,
медичного й симуляційного обладнання для забезпечення роботи лабораторій клінічних
навичок (симуляційних центрів) з сімейної медицини
- Отримано комунікаційне, медичне та високотехнологічне симуляційне обладнання для
НТЦ на суму 1 622 497 тис. грн.
Інформація про новостворений «Навчальний тренінговий центр
Житомирського медичного інституту» ЖОР
Метою заснування Центру було покращення якості медичної освіти на до- та
післядипломному рівнях шляхом створення високоефективного навчального середовища,
максимально наближеного до реальних клінічних ситуацій, впровадження в освітній
процес сучасних світових медичних технологій для опанування практичних навичок та
формування професійних компетентностей у здобувачів медичної освіти.
У його структурі організовано наступні лабораторії:
лабораторія маніпуляційної техніки;
лабораторія невідкладних станів дітей і підлітків;
лабораторія невідкладних станів дорослих;
лабораторія клінічних навичок;
лабораторія симуляційної медицини;
лабораторія клінічних навичок в сімейній медицині;
лабораторія клінічних навичок з фізіотерапії;
лабораторія клінічних навичок в педіатрії;
лабораторія клінічних навичок в хірургії;
лабораторія клінічних навичок в акушерстві та гінекології;
лабораторія інформаційних технологій та дистанційного навчання.
Усі спеціалізовані кабінети укомплектовані високотехнологічними фантомами, муляжами,
апаратурою, інструментарієм тощо.
Пріоритети та перспективи співпраці на 2021-2022 роки
-Участь у курсі з розробки курсу «Людяність та емпатія в роботі медика»;
-Забезпечення функціонування Груп рівних в ЗВО;
-Безперервний професійний розвиток фасилітаторів Груп Рівних;
-Навчання для викладачів в ЗВО з комунікації та менеджменту;
-Участь у дослідницьких грантах в галузі загальної практики сімейної медицини –
Подача заявок на отримання дослідницького гранту, реалізація виграних грантів;
-Створення «Студентських просторів»;
-Закупівля медичної літератури для ЗВО - Погодження списку для закупівель, участь у \
тендері;
-Також, під патронатом україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти»
28.01.2021 року в Житомирському медичному інституті започатковано роботу
інформального формату безперервного професійного розвитку – Групи Рівних. Тема
першої зустрічі «Проблемні питання освітньої діяльності в закладах вищої медичної
освіти», фасилітатор – Боримська Л.В., доповідачі – Лаговська Г.І., Степанчук В.В.
Під час першої онлайн-зустрічі обговорені організаційні питання проведення ГР:
значення та роль учасників, структура проведення занять, погоджені правила роботи в
групі. Після проведеної дискусії про проблеми педагогів в закладах вищої медичної освіти
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визначено ключові повідомлення, обрано теми для подальших зустрічей та обговорень,
зафіксована дата наступної зустрічі.
Фасилітатори ЖМІ Боримська Л.В., Степанчук В.В. та Лаговська Г.І. сподіваються, що
учасники Групи Рівних під час навчання отримають «викладацьку валізу» нових знань та
позитивних емоцій для своєї практичної діяльності.
Наш інститут має давню історію, славетне минуле і безліч непересічних здобутків
сьогодення; отримані знання допоможуть нам яскраво та різнобічно представити
сучасність закладу, який вже протягом багатьох років тримає лідерство в медсестринській
освіті як в Україні так і серед країн світу.
Сфера медицини та здоров'я завжди викликає зацікавлення в абітурієнтів, а фахівці
медичної галузі високо цінуються на світовому ринку праці. Спвівпраця з представниками
компанії Slovak Agency (Словаччина), у межах якої надано можливість проходити
стажування в клініках Словаччини та вивчення словацької мови.
Науково-педагогічні співробітники Житомирського медичного інституту постійно
підвищують свій фаховий рівень, зокрема й шляхом участі в міжнародних стажуваннях:
Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В. пройшли стажування з управління,
ознайомилися з роботою фундації НСР м. Познань; перейняли інноваційний досвід
роботи Медичного центру НСР.
Круковська І.М., Дмитрук О.В., Махновська І.Р., Антонов О.В., Коваленко В.О.,
Дмитрук О.В. – стажування в Польщі м. Lomza (01.03.2021-09.04.2021) «Formation of
competences and development of professional and pedagogical skills of a teacher of higher
vocational education institution”
Горай О.В., Круковська І.М., Поплавська С.Д. – міжнародне стажування
«Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність» організоване
Університетом Суспільних наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central
European Academy Studies and Certifications (CEASC) (жовтень-грудень 2020 рік)
Кірячок М.В., Самборська Н.М. - міжнародне стажування «International
Researcher`s Career and Scientific Projects Management» організоване Університетом
Суспільних наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy
Studies and Certifications (CEASC) (квітень-травень 2021 рік)
Д`яченко І.М. Podyplomowy staż międzynarodowy, dyplom № 2020/10/ 1870; 180 год.
(6 кредитів ECTS) (копія додається)
Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi (UNS we
wspołpracy z Fundacją Central European Academy Studies and Certifications (CEASC),
pażdziernik-grudzień 2020
Д`яченко І.М. XV Polinijne Spotkania z historią najnowszą. Certyfikat (копія
додається). Instytut Pamięci Narodowej/ Warszawa, 13-18 lipca 2020 r.
У Житомирському медичному інституті відбулися інформаційно-освітні зустрічі до
Дня Європи в Україні: проректор з соціально-гуманітарного розвитку та міжнародного
співробітництва Ольга Горай, викладачі Марина Кірячок та Олександра Чорнописька
ознайомили студентів з історією Європейського Союзу, особливостями європейського
освітнього простору, розповіли про програму подвійного диплому та інші напрямки
співробітництва Житомирського медичного інституту з європейськими закладами освіти.
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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.
В День української писемності та мови студенти ЖМІ традиційно долучились до
дистанційного написання Всеукраїнського диктанту національної єдності.
З нагоди відзначення ювілею Лесі Українки на інстаграм-сторінці інституту
проведено вікторину про яскраві факти з біографії нашої землячки. Участь в опитуванні
взяли понад 500 підписників; організовано челендж, який популяризував життя і творчість
Лесі Українки серед студентської молоді.
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.
Було проведено відкрите онлайн-заняття «Історичний веб-квест «Дорогами війни»,
присвячене подіям Другої світової війни у вигляді комп’ютерної маршрутної гри по
місцях бойової слави.
Студенти Житомирського медичного інституту в День Соборності України
вшанували пам'ять загиблих українських воїнів покладанням квітів до меморіальних
дошок, розміщених на фасаді інституту.
Відбулися традиційні щорічні Пироговські студентські читання.
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Проведено відкритий виховний захід на тему «Бути людиною серед людей. Микола
Іванович Пирогов – постать світового значення» в режимі онлайн.
Організовувались і проводились урочистості в онлайн форматі з нагоди Дня знань,
до Дня Святого Валентина, Міжнародного жіночого дня, Новорічні свята, організовано
захід присвячений Дню захисника Вітчизни та інші.
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.
Проведено відкритий позааудиторний виховний захід, присвячений Міжнародному
дню Матері-Землі та Дню довкілля в Україні на тему «Збережімо планету». Захід
проходив у ІІІ етапи. На І етапі студентами представлено екологічні проблеми України та
світу, шкідливі для здоров’я людини чинники навколишнього середовища та заходи зі
збереження довкілля. ІІ етап - вікторина на тему «Гігієна навколишнього середовища» із
застосуванням Google-форм. ІІІ етап – конкурс малюнків на тему «Антропогенний вплив
на довкілля».
Студенти інституту брали участь у ІІ Національному форумі «Корольов. Космос.
Житомир», організованому Поліським національним університетом до Дня космонавтики.
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.
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.
З нагоди відзначення Всесвітнього дня донорства крові студенти інституту взяли
участь в онлайн-конференції, що проходила під гаслом «Здайте кров, нехай у світі пульсує
життя!».
Проведено інтерактивну онлайн-конференцію «Обговорення стану донорства крові
та її компонентів в Житомирській області в період річної пандемії
COVID-19 та
популяризація корпоративного донорства крові».
Спільно з психологічною службою організовано благодійну акцію «Подаруй дитині
радість!» до Міжнародного дня захисту дітей.
Студенти закладу зібрали допомогу для мешканців геріатричного центру, для дітей з
притулку для неповнолітніх, які перебувають у дитячій лікарні.

130

У Всесвітній день онкохворих дітей студенти долучилися до благодійної акції,
організованої благодійним фондом «Разом за життя».
Студенти Житомирського медичного інституту отримали подяку від адміністрації
Комунального підприємства «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» Житомирської міської
ради за благодійну допомогу дітям, позбавленим батьківського піклування, які
перебувають на лікуванні.
Студентка 102 групи «Сестринська справа» Дар'я Астахова у Всеукраїнському
конкурсі мистецтв «Жінок оспівую красу» виборола 2 місце в номінації «Вокал» та у
ХХІІІ Міжнародному студентському фестивалі «Барви осені» отримала перемогу в
номінації «Піднесення соціально важливих тем засобами мистецтва». Інститут відзначено
листом-подякою за залучення молоді до художніх цінностей, досягнень світового та
вітчизняного вокально-інструментального та хореографічного мистецтва, художнього
слова та поезії.
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.
Започатковано просвітницько-консультативний захід «15 хвилин з психологом» з
психологічного налаштування дій у стресовій ситуації.
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.).
Відбулося спільне засідання адміністрації інституту з представниками студентського
самоврядування, де представили новообрану голову студради ЖМІ Ірину Польову. Було
підсумовано досягнення студради за звітний період та окреслено перспективи подальшої
діяльності. Зокрема Ірина Польова представила оновлену структуру студради інституту та
голів комітетів.
Представники студради взяли участь у науково-практичному консультаційному
тренінгу-семінарі «Брендування ВНЗ - запорука успіху в умовах конкуренції».
Голова студентської ради Ірина Польова взяла участь в онлайн-тренінгу
Національного студентського об'єднання експертів з питань якості вищої освіти - UAS QA
Pool, де розглядалися питання студентоцентризму як невід'ємної складової якісного
освітнього середовища, забезпечення якості освіти в європейському просторі, практики
участі студентів у внутрішній системі забезпечення якості та академічної доброчесності як
її невід'ємної складової та ін.
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.
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В онлайн-форматі відбувся конкурс фахової майстерності серед студентів IV курсу
«Кращий за професією», що складався з теоретичної та практичної частин.
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.
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.
Відбувався постійний зв'язок з громадською організацією «Останній дзвоник» щодо
соціально захисту та юридичної підтримки студентів пільгової категорії.
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.
Проведено відкритий виховний захід на тему «Звички нашого життя», який
проходив в online-форматі. Метою виховного заходу було розширити рівень
поінформованості з проблем, пов׳язаних із вживанням наркотиків, з׳ясувати найбільш
поширені причини їхнього вживання, вплив на організм і соціальні наслідки згубної
пристрасті; сформувати прагнення протидіяти вживанню хімічних речовин, займати
активну життєву позицію.
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.
Як волонтери студенти інституту взяли участь в організації роботи Центру
вакцинації населення від COVID-19 для дорослого населення Житомира.
Житомирський медичний інститут та студентку 101 групи "Сестринська справа"
(бакалавр) Валерію Хоминич відзначено подяками від міського голови Сергія Сухомлина
та Директора Житомирського міського центру соціальних служб міської ради за активну
громадську позицію, популяризацію здорового способу життя та активну участь у
Міському конкурсі малюнків, плакатів і коміксів "Твоє майбутнє - це здорове
сьогодення".
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
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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.
У відкритому чемпіонаті Житомирської обласної федерації з веслування на човнах
«ДРАКОН» із загальної фізичної підготовки, студентки інституту здобули два других
місця в тязі штанги та два третіх місця в змаганнях з жиму штанги. Хлопці ж вибороли
три перших місця, два других і два третіх у своїх вікових категоріях.
Студенти ЖМІ у складі команди «Мотор» здобули 3 і 4 місця на відстані 200 м та 3
місце на відстані 1000 м на Всеукраїнських змаганнях з веслування на човнах-драконах.
Студентка інституту Павлюк Лілія виборола 3 місце в Кубку України з рукопашного
бою серед дорослих.
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 ОСВІТНЬО-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.
Освітньо-виховний процес в інститут і забезпечували - 116 штатних викладачів, з
них: 48 - лікарі, 68 - педагоги з освітою за фахом. Середній вік викладачів становить 50 років, середній педагогічний стаж – 21,5 років.
У звітному навчальному році атестацію проходили 20 викладачів, яким присвоєно
(підтверджено) відповідні кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.
У процентному відношенні наявність штатних викладачів кожної кваліфікаційної
категорії у навчальному закладі наступна:
- вища категорія – 78 осіб;
- І категорія –27 осіб;
- ІІ категорія – 18 осіб;
- спеціаліст – 2 особи;
- педагогічне звання «викладач-методист» – 50 осіб;
- педагогічне звання «старший викладач» – 7 осіб;
- педагогічне звання «практичний психолог-методист» - 1 особа;
- відповідають займаній посаді (ректора, директора, проректора, методиста, соціального
педагога) – 9 осіб;
- професор – 3 особи;
- доцент – 8 осіб;
- доктор медичних наук – 3 особи;
- кандидати наук – 21 особа;
- заслужений лікар України – 2 особи;
- заслужений тренер України – 1 особа;
- займаються науковою роботою 24 особи, із них 3 аспіранти.
- Погодинники – 21 особа.
- Сумісників – 1 особа.
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
2020-2021
116
140
19
19
- Київський Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця;
- КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»;
- Житомирський медичний інститут ЖОР «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»;
- ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»;
- Сумський державний університет «Центр розвитку кадрового потенціалу навчального
закладу»;
- Визнання неформальної освіти як підвищення кваліфікації.
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