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Основними завданнями колективу Житомирського медичного 

інституту Житомирської обласної ради в 2020 році були: 

  підготовка висококваліфікованих фахівців для системи охорони 

здоров'я, – проводилась за трьома освітніми рівнями і ступенями, - 

молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, бакалавра і магістра: 

 за рівнем молодшого спеціаліста за спеціальностями: медсестра, 

акушерка, фельдшер, зубний гігієніст, зубний технік; 

 освітнього ступеня бакалавр за спеціальностями: медсестра 

клінічна, помічник сімейного лікаря, екстрена медицина 

(парамедик), лаборант, фізичний терапевт/ерготерапевт, акушерка; 

 освітнього ступеню магістр з спеціальностей: Медсестринство, 

Громадське здоров’я, що відповідає переліку спеціальностей галузі 

знань «Охорона здоров’я» і запиту практичної охорони здоровя; 

  науково-дослідна робота та підготовка науково-педагогічних кадрів; 

  науково-видавнича діяльність; 

  підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів; 

  надання інших освітніх послуг, передбачених чинним законодавством 

(масаж, косметологія, навчання підлітків в Академії медицини 

майбутнього, тощо); 

 створення належних умов навчання студентів та умов праці 

співробітників. 

З березня 2020 року колектив інституту забезпечив перехід на 

дистанційну форму навчання і забезпечив надання освітніх послуг в 

повному обсязі. 

 

Бюджет 2020 року і фінансово-господарська діяльність 

Загальний фонд – 29 млн. 404 тис. грн.  

Спеціальний фонд – 14 млн. 950 тис. грн.  

Вчасно проведено належні виплати співробітникам та студентам. 

Недопущено кредиторської, дебіторської заборгованості. 

В умовах жорсткої економії коштів у 2020 році продовжувалась робота 
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по зміцненню матеріальної та навчальної бази інституту: 

 придбано матеріальних цінностей, господарських канцелярських 

товарів, малоцінних та швидкозношувальних предметів на суму - 327 тис. 

100 грн.; 

 проведено ремонт 3 поверху центрального корпусу інституту та 

поточний ремонт аудиторій силами штатних майстрів інституту, що 

дозволило зекономити значні кошти і підтримувати службові і навчальні 

приміщення в належному стані. Витрачено будівельних матеріалів на суму - 

104 тис. грн.; 

 придбано основних засобів на суму - 35 тис. 715 грн.; 

 отримано благодійних дарунків (книги) на суму - 47 тис. 009 грн.  

 

Штатний розклад інституту 

Всього працюючих – 228 осіб, в т.ч. адміністративно-господарський 

персонал – 96 осіб, науково-педагогічний – 132 особи. 

В 2020 році скорочено 25 посад, в т.ч. адміністративно-господарських – 

11 одиниць, науково-педагогічних – 14 осіб. 

 

Освітня та навчально-методична діяльність 

Освітня стратегія, над якою працювали педагогічні працівники 

інституту: 

- завершення  процедури сертифікації «Забезпечення якості надання 

освітніх послуг. Впровадження системи менеджменту освіти відповідно 

до міжнародних стандартів ISO 9001:2015».; 

- подальше забезпечення  якості надання освітніх послуг та   

інформатизація освітнього процесу; 

- подальше впровадження та вдосконалення внутрішньої системи 

забезпечення якості з метою наближення освітніх послуг до рівнів 

євростандартів. 

В інституті освітній процес здійснюють 132 викладача, з науковим 

ступенем і вченим званням – 40 співробітників, 56 – викладачі-методисти, 
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79 викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію. 

Високий професійний рівень науково-педагогічних працівників 

підтверджується їх участю в різних представницьких і наукових комісіях 

державного рівня: 

- проректор з навчальної роботи, к.біол.наук, доцент Гордійчук С.В. 

очолює науково-методичну комісію МОН України по розробці 

освітніх стандартів бакалавра, магістра, доктора філософії з 

«Медсестринства»; 

- завідувач кафедри «Сестринська справа», д.мед.наук, професор 

Заболотнов В.І. обраний головою експертної ради галузі знань 

«Охорона здоров’я» Національного агентства України з якості освіти; 

- ректор інституту та ряд науковців входять до Міжнародних наукових 

рад і редколегій спеціальних медичних видань. 

 

Сучасні технології навчання 

Для забезпечення освітнього процесу на сучасному етапі активно 

впроваджуються новітні інформаційно-освітні навчальні інновації, 

пов’язані з хмарними технологіями, що базуються на Інтернет-технологіях, 

електронних додатках для освіти, тощо. 

Для запровадження хмарних технологій в освітньому процесі 

запроваджені і широко використовуються: 

- Google - форми; 

- Інформаційна система тестування «Колоквіум»; 

- Внутрішня інформаційна система «Інтранет»;  

- Web - система інституту; 

- Інформаційно-аналітична система «Деканат»; 

- Інформаційна система «e - learning»; 

- Дистанційний портал на основі «Moodle»; 

- Технології змішаного навчання та елементи STEM – освіти; 

- Онлайн платформа для самоосвіти «Prometheus»; 

- Сайт «На урок»; 
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- Дистанційне навчання в Академії інноваційного розвитку освіти. 

 

Передовий педагогічний досвід, наставництво 

Одним із головних напрямів методичної діяльності є розповсюдження 

педагогічного досвіду роботи викладачів, який демонструється на постійно 

діючому семінарі «Школа молодого викладача. Наставництво», на якому 

розглядаються вимоги до типів та структури занять; педагогічні технології 

навчання та контролю; сучасні підходи до організації освітнього процесу; 

прийоми та методи організації самостійної роботи студентів; ознайомлення 

з правилами ведення навчальної документації; складання навчально-

методичного комплексу з дисциплін, відвідування відкритих занять 

викладачів і занять наставників. 

Продовжено реалізацію власного проекту психологічної служби 

«Творча майстерня викладача». Метою даного напряму є актуалізація 

самовдосконалення викладача на основі комплексного пізнання власних 

можливостей, засобів особистісної та професійної самореалізації у 

педагогічний діяльності, поєднання професійних (медичних) знань, умінь, 

практичних навичок викладачів з потенціалом можливостей психолого-

педагогічної науки. 

В інституті регулярно проводяться педагогічні читання на тему: 

«Впровадження в освітній процес сучасних інформаційно-комунікативних 

технологій навчання». 

В 2020 році науково-педагогічними працівниками інституту 

розроблено: 7 нових навчальних програм та 41 робоча програма; 52 

методичні розробки практичних занять на основі компетентнісного підходу 

та робочих зошитів, 33 навчальних та навчально-методичних посібників, 

практикумів; 40 збірників тестових та ситуаційних задач; 26 видів 

дидактичного матеріалу у вигляді таблиць, опорних схем та алгоритмів. 

Підготовлено і проведено 20 відкритих практичних та теоретичних 

занять та 4 майстер-класи; 8 відкритих засідань предметних гуртків, 

круглих столів, семінарів і тренінгів. 
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З метою забезпечення ефективного контролю за якістю освіти в 

інституті ефективно функціонують новітні розробки, – «Електронний 

журнал», «Кафедра», «Колоквіум», система «Деканат», електронний план 

викладача та електронний звіт про роботу викладача. 

 

Підготовка медичних кадрів 

Регіональне замовлення складає 160 бюджетних місць. 

Ліцензований обсяг – 950 осіб. 

Контингент студентів становить  1053  особи. 

У 2020 році для практичної охорони здоров’я підготовлено 428 

фахівців, в т.ч. за регіональним замовленням - 148 осіб. Усі випускники 

працевлаштовані. 

У 2020 році прийнято на навчання 295 осіб, в т.ч. 160 осіб - за 

регіональним замовленням, 135 осіб - на умовах контракту.  

Прийом на навчання в 2020 році склав 31% від ліцензованого обсягу.  

В останні роки значно зменшився попит на вступ на всі спеціальності, 

що формує дефіцит медичних кадрів в регіоні, що вимагає розробки ряду 

невідкладних заходів з метою збереження кадрового потенціалу. 

 

Науково-дослідна та видавнича діяльність 

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; 

- в листопаді 2020 року було проведено І міжвузівську науково-

практичну конференцію з міжнародною участю «Актуальні питання 

підготовки та наукової діяльності магістрів галузі знань «Охорона 
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здоров'я». 

У 2020 році колективом науково-педагогічних працівників випущено 

колективну монографію «Стратегія розвитку медсестринства в Україні з 

досвіду науково-прикладних досліджень студентів магістратури 

Житомирського медичного інституту (2008-2019 рр.)», яка присвячена 145-й 

річниці заснування закладу, де підсумовано 10-річний досвід підготовки 

магістрів і проведення наукових досліджень в медсестринстві України. 

Аналогів подібних видань в Україні, присвячених науковим дослідженням 

розвитку медсестринства немає. 

Завідувач практики Можарівська А.А. успішно захистила дисертаційне 

дослідження на присвоєння наукового ступеня кандидата медичних наук. Ще 

двоє науковців, - Гордійчук С.В. та Шигонська Н.В., вперше в історії 

інституту, за поданням Вченої ради інституту, отримали вчені звання 

доцента. 

Видано монографії, розділи монографій, підручники, навчальні 

посібники, опубліковано більш ніж 100 наукових статей, тез у фахових 

виданнях України, зарубіжних виданнях, наукових збірниках. 

Опубліковано 2 статті у престижних виданнях, що входять до науко- 

метричної бази Scopus. 

Видано два щорічних випуски українського журналу «Магістр 

медсестринства», «Вісник Житомирського медичного інституту», збірники 

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». 
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Діяльність інституту як базового для закладів вищої медичної 

(фармацевтичної) освіти регіону 

Житомирський медичний інститут ЖОР є базовим для закладів вищої 

медичної (фармацевтичної) освіти регіону. На його базі були організовані та 

проведення засідання наукових конференцій, методичних семінарів, 

круглих столів, на яких обговорювались важливі питання методики 

навчання та виховання майбутніх фахівців-медиків за участю медичних і 

фармацевтичного коледжів регіону. 

 

Міжнародне співробітництво 

Одним із актуальних напрямків ефективного розвитку Житомирського 

медичного інституту Житомирської обласної ради є інтернаціоналізація, 

головною метою якої є формування позитивного міжнародного іміджу 

інституту, підтримка та розвиток зарубіжних відносин в освітньо-наукових, 

соціальних, культурних сферах, підписання угод про співробітництво з 

провідними українськими та зарубіжними закладами вищої освіти з питань 

спільної розробки нових форм та методів навчання.  

Основні напрями роботи у сфері міжнародного співробітництва: 

1. Розширення контактів у сфері спільного виконання науково- 

практичних проєктів (шляхом створення спільних творчих колективів).  

Було проведено ряд спільних наукових досліджень з представниками 

Жешувського університету, зокрема таких, як:  «Надмірна вага та ожиріння 

серед людей похилого віку в Польщі та Україні»  (Шатило В.Й., Горай О.В.). 

Результати дослідження були представлені на конференціях з міжнародною 

участю та узагальнені в монографії  «The research challenges in nursing 

practice» (wydawnictwo Unewersytetu Rzeszowskiego). 

2. Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, 

круглих столів.  

 Було проведено ХІ науково-практичну конференцію з міжнародною 

участю «Вища освіта та практика в медсестринстві» та  І Міжвузівську 

науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Актуальні питання 
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підготовки та наукової діяльності магістрів галузі знань “Охорона здоров’я”», 

які проводилися Житомирським медичним інститутом. 

3. Усебічне вивчення зарубіжного досвіду щодо розвитку освіти, науки, 

медицини та презентація власних наукових здобутків на міжнародному рівні.  

1) Шатило В.Й. пройшов стажування у Вищій школі педагогіки і 

адміністрування ім. Мешка (м. Познань, 2020 рік).  

2) Hryshchuk S. Cervical cancer in Ukraine and the possibility of its 

prevention by vaccination against papillomavirus infection / Serhii Hryshchuk, 

Valentin Parii // Book of Abstracts Eighth International Conference on Radiation in 

Various Fields of Research (RAD 2020 Conference), p.31. 

 3) Hryshchuk S. Approaches to the treatment of patients with end-stage renal 

disease in Ukraine / Serhii Hryshchuk, Alla Harlinska, Natalia Korniychuk, 

Valentin Parii // Book of Abstracts Eighth International Conference on Radiation in 

Various Fields of Research (RAD 2020 Conference), p.166. 

4) Hryshchuk S. Рartcipiation in SAFEMed’s Webinar Series-HTA Around 

the Globe: Germany (May 28 th 2020). 

5) Студентка Данилова Інеса брала участь у Четвертій міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні досягнення науки і техніки», 9-10 

червня 2020, Стокгольм, Швеція. 

4.  Участь викладачів і співробітників інституту в міжнародних 

проєктах, які фінансуються міжнародними фондами.  

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.  

В 2020 році брали участь в навчально-тренінгових школах, семінарах, де 

провідні науковці США, Англії, Італії, Швейцарії, Німеччини ділились 

досвідом підготовки медичних кадрів. 
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В 2020 році проєкт надав медичному інституту обладнання для 

дистанційного навчання та високотехнологічне обладнання для навчально-

тренінгового симуляційного центру. 

5.  Активізація мобільності студентів інституту, розширення 

можливостей їх навчання, стажувань, навчальних практик у закордонних 

університетах. 

 Горай О.В., Гордійчук С.В., Поплавська С.Д. проходили  практику в 

Медичному центрі HCP ім. Святого Яна  Павла ІІ в м. Познань та стажування 

у Вищій школі педагогіки і адміністрування ім. Мешка (м. Познань).  

6. Викладачі та науковці інституту мають можливість вивчати результати 

наукових досліджень у виданнях, які входять до наукометричних баз даних 

Index Copernicus, Web of Science, Scopus, й публікують результати власних 

наукових розвідок: 

- 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. 119-129. 

- 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 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. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218892105
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218900224
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192962545
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218892105
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Наукові здобутки науково-педагогічних працівників внесено до 

міжнародного депозитарію. Визначено Індекс Хірша кожного науковця 

інституту. 

7. За участі і фінансування Україно-швейцарського проєкту організовано 

курси англійської мови для науково-педагогічних працівників інституту. 

8. Студентам та викладачам надано безкоштовний доступ до 

міжнародних наукометричних баз Scopus, WoS, Springer 

https://www.zhim.org.ua/library.php 

https://www.zhim.org.ua/polozhennja_nauka.php 

9. Заплановано набір іноземних студентів на навчання.  Проводиться 

підготовка  викладачів для викладання навчальних курсів англійською мовою. 

10. Залучено студентів до участі в міжнародних проєктах UniStudy 

Guide. Студенти мали можливість брати участь в тренінгу з написання 

проєктів для участі в грантових програмах. 

11. Розробляється план започаткування навчання за програмою «Два 

дипломи» з освітніми закладами Польщі.  

 

Післядипломна освіта 

Відділення післядипломної освіти Житомирського медичного інституту 

Житомирської обласної ради у 2020 році здійснювало діяльність відповідно 

до затвердженого плану роботи відділення та календарного плану організації 

освітнього процесу. 

У 2020 році навчання за 41 циклом пройшли 2116 молодших медичних 

спеціалістів, в тому числі 204 слухача навчалися на циклах тематичного 

удосконалення «Медсестри паліативної та хоспісної допомоги» та 

«Відповідальна особа з консультування і тестування на ВІЛ». 

На циклах тематичного удосконалення викладачів вищих медичних 

закладів проведено навчання 185 викладачів  медсестринських дисциплін з 

медичних навчальних закладів вищої та фахової передвищої освіти України. 

З березня місяця 2020 року, у зв’язку з введенням обмежувальних 

заходів, обумовлених пандемією Covid-19, навчання слухачів курсів 

https://www.zhim.org.ua/library.php
https://www.zhim.org.ua/polozhennja_nauka.php
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підвищення кваліфікації проводилось в дистанційному форматі на платформі 

Microsoft Office 365 та з використанням відеоконференцій Zoom. 

Передатестаційне тестування та тестування слухачів по завершенню курсів 

підвищення кваліфікації здійснювалось також дистанційно з використанням 

Google-форм, посилання на які розміщено на офіційному сайті інституту. 

 

Бібліотечна справа 

У 2020  році місія бібліотеки Житомирського медичного  інституту  

полягала у формуванні фондів, науковому  опрацюванні, зберіганні 

документів, організації використання власних інформаційних ресурсів, 

забезпеченні інформаційних потреб студентів, науково-педагогічного 

складу та співробітників інституту у відповідності з принципами 

доступності, оперативності та комфортності.  

Загальний фонд бібліотеки на 20.12.2020 р.  складає 95928 

примірники. За 2020 рік  надійшло  758 екз.  на  суму 32452  грн.  Це 

підручники з загальноосвітніх дисциплін для студентів І курсу коледжу на 

базі неповної середньої освіти, які були передані безкоштовно бібліотеці 

інституту Новоград-Волинським медичним коледжем.  

  Передплачено на  2021 рік 24  назви періодичних видань  на загальну 

суму 19295 грн.   

Електронний каталог бібліотеки налічує наступні бази даних власної 

генерації: БД «Систематична картотека статей» (2014р.), БД «Краєзнавство 

(2014р.), БД  «Книги» (2014р.); БД - Магістерські роботи (2018р.); БД 

«Праці науковців ЖМІ» (2020р.). В них зареєстровано 18675 записів з 

описами книг, періодичних видань та статей.  Фахівці бібліотеки 

продовжують впровадження технології автоматичної ідентифікації 

бібліотечного фонду, в першу чергу, штрих-кодування найбільш 

використовуваної   його частини. 

Книгозбірня – член корпорації  медичних бібліотек  з  формування  

спільного електронного інформаційного ресурсу «Зведений каталог 

медичних бібліотек України»,  координуючим центром якого є ННМБУ.  
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Систематизовано, предметизовано та складено бібліографічні описи  2111 

документів. З  корпорації надійшло  1802 записів, відправлено 310.   

Для задоволення інформаційних потреб користувачів за  2020 рік 

виконано  536 замовлень   на добір літератури, бібліотечно-бібліографічних 

довідок. Надавались послуги у визначенні індексів УДК  статей до наукових 

збірників, журналів, наукових, магістерських робіт –  усього 198. Крім того, 

зростає попит на довідки, в яких абоненту надається повний текст 

документа.  

Через ДНТБ України бібліотека інституту отримала доступ до 

інформаційно-пошукової системи універсального профілю комплектування 

Web of Science. Сьогодні публікаційна активність ЗВО є найважливішим 

показником його наукової репутації. Співробітники бібліотеки підтримують 

публікаційну активність свого закладу:  надають інформаційну та 

консультативну допомогу авторам з основ пошуку необхідної   інформації,  

роботи з базами даних та щодо  методики складання списку використаної 

літератури до наукових робіт, навчально-методичних видань згідно ДСТУ.  

 Стратегічним напрямом  розвитку бібліотечно-інформаційного 

сервісу стає дистанційна форма обслуговування користувачів. На даному 

етапі використовується дистанційний сервіс інформування окремих 

користувачів різних категорій чи груп засобами електронної пошти та  

телекомунікаційного зв'язку. В такому режимі ВРІ  обслуговано 392 

абонента та надано відповіді на 519 запитів. Бібліотека представлена в 

соціальній мережі facebook.com. Сторінка постійно наповнюється 

інформацією та своєчасно оновлюється.      

Незмінною формою популяризації літератури залишаються книжкові 

виставки, перегляди літератури, бібліографічні та інформаційні огляди,  дні 

інформації, в рамках яких організовуються перегляди нових надходжень, 

тематичні виставки, індивідуальні і групові консультації тощо. У межах 

інформаційно-комунікаційної діяльності інноваційна бібліотека стає не 

тільки сховищем книг, а й самостійним виробником і організатором 
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різноманітних ресурсів, у тому числі власних, задовольняючи широкі 

потреби своїх користувачів у знаннях та інформації. 

Перспективним напрямком роботи бібліотеки є перехід на 

електронний ресурс професійних видань. 

 

Участь в управлінні дорадчих органів –  

вченої ради, педагогічної ради, адміністративної ради 

У 2020 році розглянуто більше 60 питань: 

 бюджет; 

 економічна діяльність; 

 освітній процес; 

 організація роботи допоміжних служб; 

 студентське самоврядування; 

 наукова діяльність та інше. 

Прийняті рішення спрямовували колектив на вирішення конкретних 

завдань щодо забезпечення стабільної роботи інституту та його подальшого 

розвитку. 

 

Результати співпраці з Радою студентського самоврядування і основні 

досягнення студентів інституту в науковій і освітній діяльності: 

 На VIІ Міжнародному медико-фармацевтичному  конгресі 

студентів і молодих учених в м. Чернівці (онлайн-формат)  студентка 

магістратури Роговська Катерина здобула диплом ІІ ступеня. Студентки 

Любецька Владислава та Гайченко Альона отримали сертифікати учасника  

(квітень, 2020 р.). 

 На ХХІV Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих 

учених в м.Тернопіль (онлайн-формат) Карнаух Дарина студентка 

освітнього ступеня бакалавр спеціальності «Медсестринство» відзначена 

дипломом ІІ ступеня. Студентки освітнього ступеня магістр спеціальності 

«Медсестринство» Роговська Катерина та Тарасюк Тетяна отримали 

дипломи ІІ ступеня. Студентка Рябчук Світлана була відзначена дипломом 
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ІІІ ступеня. Ліщук Леся студентка освітнього ступеня бакалавр 

спеціальності «Медсестринство» отримала дипломом ІІІ ступеня. Любецька 

Владислава, Опанасюк Наталія, Мацієвська Ольга та Ладонюк Вікторія 

отримали сертифікати учасників (квітень, 2020 р.). 

На базі інституту було проведено: 

- III регіональна науково-практична конференція на тему «Актуальні 

проблеми лабораторної діагностики» (квітень, 2020 р.) 

- ІV регіональна науково-практична конференція «Клінічні аспекти 

екології» (м. Житомир, 26 листопада, 2020 р.) 

- VI регіональна студентська наукова інтернет-конференція «Building 

professional Linguistic Competence of Future Specialists» (листопад, 2020 p.) 

- регіональна студентська науково-практична конференція з 

використанням інтерактивних методів навчання «Кір. Актуальність, сучасні 

підходи до лікування і профілактики» (листопад, 2020). 

Студенти брали активну участь та отримали сертифікати конференцій 

різних рівнів. 

Міжнародні конференції: 

- Студентка освітнього ступеня магістр спеціальності «Громадське 

здоров'я» Тартачник Інна брала участь у II міжнародній науково-практичній 

конференції «Іnnovative development of science and education» (Греція, 

Афіни, 26-28 квітня 2020 p.). 

- Студентка освітнього ступеня магістр спеціальності «Громадське 

здоров'я» Тартачник Інна та студентка освітнього ступеня магістр 

спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» Агеєва 

Анастасія брали участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції 

«Scientific achievements of modern society» (Ліверпуль, Великобританія, 4-6 

березня 2020 p.). 

- Студентка відділення «Лікувальна справа» Шнипко Богдана брала 

участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні» (м. Львів, 

квітень 2020). 



 16 

- Студентка відділення «Лікувальна справа» Шнипко Богдана брала 

участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогіка та 

психологія: виклики і сьогодення» (м. Київ, травень 2020).  

- Студентка відділення «Лікувальна справа» Лобас Регіна брала 

участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Priority 

directions of science and technology development» (м.Київ, грудень 2020).  

Всеукраїнські конференції, в яких приймали участь студенти 

інституту: 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «У світі хімії: до 150 

річниці створення Періодичної системи хімічних елементів» (м.Житомир, 

15 січня 2020 р.). 

- III Всеукраїнська науково-практична конференція «Водні і наземні 

екосистеми та збереження їх біорізноманіття - 2020» (м.Житомир, 03-05 

червня 2020 р.). 

- VII All Ukrainian Scientific and Practical Conference “Current trends in 

Young Scientists’ Research” (м. Житомир, квітень 2020). 

- All Ukrainian student scientific Internet-conference “Theory and Practice 

of Teaching Foreign Languages” (м. Житомир, квітень 2020).  

- Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція «Актуальні 

проблеми методології вищої медичної (фармацевтичної) освіти: сучасні 

виклики та нові можливості» (м. Черкаси, жовтень 2020). 

 

Досягнення в мистецтві та спорті: 

 У фестивалі-конкурсі студентської творчості «Студентська ліра-

2020», Ковтун Тетяна, студентка 301 гр. «Стоматологія» посіла ІІІ місце в 

номінації «Вокал»; Павлюк Лілія, студентка 201 гр. відділення                       

«Лікувально- акушерська справа», спеціалізації «Лікувальна справа» посіла 

ІІ місце в номінації «Інструментальна музика»; 

 У щорічному конкурсі студентської творчості, серед всіх студентів 

навчальних закладів нашого міста «Листопад Фест», Астахова Дар’я, 

студентка 102 гр. «Сестринська справа», посіла ІІ місце в номінації «Вокал», 
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а студентка 201 гр. «Лабораторна діагностика» Агєєва Анастасія, отримала 

спеціальний приз журі та посіла ІІ місце в номінації «Авторський вірш»; 

 У Міжнародному фестивалі студентської творчості «Барви осені» 

м.Київ, студентка 101 гр. «Сестринська справа» Астахова Дар’я отримала 

перемогу в номінації «Піднесення соціально-важливих тем засобами 

мистецтва»; 

 За участь в  міському конкурсі малюнків та плакатів «Твоє майбутнє - 

це здорове сьогодення», де отримали подяку від Житомирського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді міської ради; 

 Студенти інституту отримали перемогу та кубок м.Києва на 

змаганнях з Чирлідінгу (березень, 2020 р.); 

 У спортивних змаганнях «Осінній марафон» з веслування на човнах 

«Дракон»,  студенти інституту здобули ІІІ місце (вересень 2020 р.); 

 Участь у складі збірної  команди м. Житомира «Форсаж Житомир», де 

студенти інституту взяли участь в Всеукраїнських змаганнях  з веслування на 

човнах «Дракон», та на запливі 500 метрів, посіли ІІІ місце                                    

(вересень, 2020 р.); 

 Студенти інституту були учасниками змагань з регбі у якості групи 

підтримки «Поліські бізони – 2020», м. Житомир (вересень, 2020 р.). 

 

Патріотичне виховання. Волонтерський рух 

 До Всесвітнього дня грамотності, студенти долучилися до онлайн 

навчально- виховного заходу «Диктант єдності»; 

 До Дня вишиванки, було організовано то проведено онлайн 

флешмоб, до якого долучилися і студенти і викладачі; 

 Проведено  онлайн захід патріотичної творчості з піснями, віршами 

та зустрічами з ветеранами АТО,  до Дня козацтва, Дня захисника України; 

 В рамках діяльності фонду, студенти  та викладачі інституту 

долучилися до благодійної акції по збору коштів на лікування онкохворих 

діток; 
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 В благодійному марафоні «Дитяче серденько – живи», студенти та 

співробітники долучилися до збору коштів для придбання обладнання на 

лікування дітей в Житомирській обласній дитячій лікарні; 

 Студенти інституту були учасниками безоплатного донорства «Чому 

варто бути донором крові»; 

 Проводилися волонтерські акції зі збору іграшок, одягу та 

канцелярського приладдя для мешканців обласного центру соціально- 

психологічної реабілітації «Сонячний дім» та дітям – сиротам, що 

знаходилися на лікуванні в дитячій міській лікарні, а також надавалася 

волонтерська допомога підопічним Житомирського геріатричного 

пансіонату. 
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Завдання на 2021 рік 

1. Завершити процедуру проходження інститутом сертифікації системи 

менеджменту якості відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 

9001:2015; отримати міжнародний сертифікат. 

2. Продовжити підготовку до акредитації освітніх програм.  Провести 

акредитацію освітньої програми за спеціальністю 229 «Громадське 

здоров’я» для другого (магістерського) ступеню. 

3. Продовжити удосконалення очно-заочної та дистанційної форм 

навчання для медсестер-бакалаврів і магістрів медсестринства та 

громадського здоров'я, розроблення програм безперервної професійної 

освіти практикуючих медичних працівників на основі очно-заочної та 

дистанційної форм навчання. 

4. Продовжити реалізацію Україно-швейцарського проєкту «Розвиток 

медичної освіти». З метою вдосконалення практичної підготовки студентів 

відкрити навчально-тренінговий симуляційний центр в рамках реалізації 

Україно-швейцарського проєкту. 

5. З метою розвитку міжнародного співробітництва проводити спільні 

наукові дослідження та науково-практичні конференції з іноземними 

партнерами за світовими та європейськими грантами/ проєктами, сприяти 

співпраці з іноземними закладами вищої освіти щодо реалізації 

міжнародних освітніх програм з метою отримання подвійних дипломів 

національного і міжнародного зразка. Брати участь у програмі обміну 

студентами та викладачами згідно з умовами програми Erasmus+. 

6. Розширити платформу освітніх послуг на післядипломній освіті. 

7. Клопотати перед обласною радою та обласною державною 

адміністрацією про збільшення регіонального замовлення на підготовку 

медичних фахівців з метою недопущення дефіциту медичних кадрів у 

системі охорони здоров’я області.  

8. Забезпечити виконання заходів з економії енергетичних і 

матеріальних ресурсів.  
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9. Клопотати перед обласною державною адміністрацією і обласною 

радою про реалізацію заходів по зміцненню матеріально-технічної бази 

інституту. 

І. Проекти, які розроблені: 

- реконструкція з добудовою навчального корпусу 

вул. В.Бердичівська, 46/15; 

 вартість проєктно-кошторисної документації – 1 млн.грн., 

 вартість робіт – 26,9 млн.грн., 

- терморенавація гуртожитку по вул. Шевченко, 13: 

 вартість проєктно-кошторисної документації – 40 тис.грн., 

 вартість робіт – 9 млн.грн., 

- обладнання спортмайданчика: 

 вартість проєктно-кошторисної документації – 18 тис.грн., 

 вартість робіт – 700 тис.грн., 

 виконано робіт на 100 тис. грн. 

- реконструкція входу до конгрес-центру по вул. Шевченко, 15 

(замовник - Департамент регіонального розвитку ОДА):  

 вартість проєкту – 700 тис. грн.,  

 вартість робіт – 7 млн. грн.; 

ІІ. Питання, які потребують додаткового виділення коштів: 

- проєкт термореванації навчального корпусу по вул. В.Бердичівська, 

46/15 (в процесі підготовки); 

- підготовчі роботи до облаштування навчально-тренінгового центру 

згідно Україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти» 

(потреба – 700 тис. грн., виділено – 100 тис. грн., потреба ще – 600 тис. грн.: 

полове покриття, кондиціонери, технічні засоби, заміна дверей, меблі);  

- ремонт гуртожитків, спортивної зали, поточні ремонти в навчальних 

корпусах – 250 тис. грн.; 
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- заміна меблів, обладнання, засобів навчання – 195 тис. грн.; 

- протипожежний захист навчального корпусу – 750 тис. грн.; 

- виготовлення пандусу з реконструкцією сходинок гуртожитку по 

вул. Шевченко, 13 згідно проектно-кошторисної документації – 102 тис. 

грн.; 

- обладнання витяжної вентиляції в підвалі учбового корпусу – 195 

тис. грн.; 

- заміна сантехнічного обладнання в гуртожитку, реконструкція 

душевих приміщень – 195 тис. грн.; 

- придбання оргтехніки для навчального процесу (проектори, тощо), 

системи озвучення аудиторій – 190 тис. грн.; 

Окремо необхідно виділити завдання до 150-ї річниці заснування 

Житомирського медичного інституту та ініціювати Програму розвитку 

навчального закладу на 2022-2025 роки, в якій передбачити: 

- Розвиток освіти і науки та відкриття нових освітніх програм; 

- Забезпечення медичними кадрами ЗОЗ; 

- Підготовка науково-педагогічних кадрів; 

- Реконструкція з добудовою навчального корпусу; 

- Реконструкція входу до Конгрес-центру; 

- Терморенавація гуртожитку; 

- Терморенавація навчального корпусу; 

- Реконструкція та благоустрій спортивного майданчика; 

- Розвиток навчальної бази, інформаційних технологій, 

спеціалізованих навчально-симуляцій лабораторій та інші заходи. 

 

 

 

Ректор                                                               професор, Віктор ШАТИЛО 
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