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У контексті глобалізаційних та євроінтеграційних
процесів вагомого значення для української медичної
науки і практики набуває вивчення зарубіжного досвіду
організації та функціонування вищої медичної освіти.

Особливої актуальності набуває вивчення
домінуючих тенденцій, що супроводжують цей процес,
зокрема різних аспектів глобалізації та
інтернаціоналізації медичної освіти.



Основні напрями модернізації європейської вищої
освіти: 

– тісне поєднання освітнього процесу з науковими дослідженнями;
– використання наукометричних показників для визначення

наукової значимості створюваних за результатами проведених
наукових досліджень об’єктів інтелектуальної власності (індекс
Хірша);

– запровадження обліку навчального навантаження в залікових
одиницях (кредитах);

– визнання дипломів;
– розширення мобільності студентів і викладачів університетів та

міжнародного співробітництва (програма Євросоюзу ERASMUS);
– посилення єдиного європейського виміру навчального процесу,

створення цілісної оцінки та забезпечення якості вищої освіти в
Європі;

– широке використання в освітньому процесі засобів
інформаційних та комунікаційних технологій;

– підвищення якості навчання іноземним мовам.



Реформування галузі охорони здоров'я, запровадження
кращих досягнень світової медицини, поява сучасного
медичного обладнання й інноваційних,
високотехнологічних методів надання медичної допомоги
зумовлює потребу оперативно впливати на професійну
підготовку сучасних медичних фахівців, здатних
опановувати нові види діяльності та нові технології. У
зв’язку з цим набуває особливого значення підготовка
майбутніх медичних фахівців (бакалаврів і магістрів
медсестринства) за спеціальністю «Медсестринство», яка
на рівні бакалаврату об’єднує 4 спеціалізації: «сестринська
справа», «акушерська справа», «парамедик», «медичний
адміністратор», професійні функції й організаційні форми
діяльності яких змінюються відповідно до завдань, що
стоять перед системою охорони здоров’я.



Означені позиції корелюють з провідними напрямами
модернізації вітчизняної вищої освіти, задекларованими
в Законі України «Про вищу освіту» (2014), що
зумовлює доцільність вивчення, узагальнення і
впровадження в практику вітчизняних закладів вищої
освіти досвіду європейських країн.

Проблемам професійної медичної підготовки
приділяють увагу як українські фахівці, так і спеціалісти
медичної освіти всього світу. Вони постійно
підтверджують важливість її дослідження і вважають за
необхідне наближення національних стандартів
медичної освіти до міжнародних.



МОДЕЛЬ  ПЕРСПЕКТИВ  РЕАЛІЗАЦІЇ
ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  

В МЕЖАХ  МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

• Розширення мапи співробітництва

• Інформаційно-рекламна діяльність закладу
в забезпеченні інтеграційних процесів



Науково-педагогічний колектив інституту підтримує тісні міжнародні
зв'язки, здійснює обмін інформацією, навчальними програмами та
навчальною літературою з закладами Канади, США, Польщі, Хорватії,
Словаччини, Литви, Чехії, Грузії.

Підписання угод про співпрацю з іноземними партнерами надало
можливість:

- проводити асиміляцію та використання міжнародного досвіду
колег;

- здійснювати обмін інформацією, розробляти вимоги до
акредитаційних справ, навчально-методичного забезпечення в цілому;

- реалізувати спільні міжнародні проєкти;
- брати участь у роботі міжнародних форумів за кордоном (виступи з

доповідями, членство у складі редакційних колегій журналів,
оргкомітетів конференцій тощо);

- участь в програмах “ЕRASMUS”, “TEMPUS/TASIS”, “ENGLISH
CLUB” (благодійна організація “Місія в Україну”);

- організація стажування викладачів і студентів;
- розробка концепції подвійного диплом;
- проведення наукових досліджень та оприлюднення результатів у
відповідних виданнях;
- можливість продовження навчання для студентів та їхнє
працевлаштування за кордоном, що є вагомим мотиваційним
компонентом під час вступу для абітурієнтів.



Важливою складовою міжнародної співпраці у сфері
вищої освіти є залучення на навчання іноземних громадян.

З метою розширення мапи співробітництва та залучення
до навчання іноземних студентів навчальний заклад
забезпечує:

- інформаційно-рекламну діяльність у забезпеченні
інтеграційних процесів:

- пропагування вагомих досягнень закладу;
- використання сучасних технологій профорієнтаційної

роботи, в т.ч. оновлення інформаційного пакету з
використанням іноземних мов;

- організацію зустрічей із закордонними колегами;
- проведення онлайн-лекцій, вебінарів, науково-

практичних конференцій, круглих столів;
- участь у міжнародних науково-освітніх ярмарках,

виставках та інших заходах з метою залучення іноземних
рекрутингових компаній–посередників.



Міжнародне співробітництво є невід’ємною
складовою діяльності Житомирського медичного
інституту Житомирської обласної ради.

Його основні напрямки:
 асиміляція та використання міжнародного

досвіду;
 організація та реалізація спільних міжнародних

науково-дослідних проєктів;
 гуманітарно-культурне співробітництво;

Сьогодні інститут співпрацює з більш ніж 10
партнерами.



Представники інституту входять до 
складу:

• Редакційної колегії наукового журналу
«Медицина та публічне здоров’я»
(Варшава, Польща)

• Редакційної колегії «Медичний журнал
Жешувського університету» (Жешув,
Польща)

• Оргкомітету щорічної міжнародної
наукової конференції

• «Аспекти краси, здоров’я та хвороби»
(Ярослав, Польща)



Na przykładzie  mieszkańców województwa 
podkarpackiego  i regionu żytomierskiego

11th Scientific-Practical Conference „HIGHER EDUCATION AND PRACTICE IN NURSING”
October 22, 2020 Zhytomyr , Ukraine





Підписані угоди про співробітництво

1. Медичний центр НСР (м. Познань, Польща).

2. Рекрутингова компанія з пошуку іноземних 

студентів ТОВ «МАЙО МД».

3. Рекрутингова компанія з пошуку іноземних

студентів ТОВ «Енфанбені Копсалтансі Лімітед».

4. Рекрутингова компанія з пошуку іноземних

студентів ТОВ «Довера Трас Плюс».

https://drive.google.com/file/d/1hLKLsVbfLc7AUrnliTvQL-3nhStwvmaf/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/17pFbl_9KM9mwONalVgt01VcjEUo9lMsF/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1H_nvTAko1vS6VHrqZs3WH2rywJXy3Imm/view?usp=drive_web


Участь у конференціях та стажування 
співробітників інституту

Завідувач кафедри
«Сестринська справа» 

Заболотнов В.О.
взяв участь у ХХVІ 

Всесвітньому конгресі по 
Контроверсії в 

акушерстві, гінекології та 
безплідді

(м.Лондон, 
(Великобританія)



Участь у конференціях та стажування 
співробітників інституту

Відбулося грантове стажування
проректора з навчальної роботи
Гордійчук С.В. та завідувача навчально-
методичної лабораторії Шигонської Н.В.
за напрямом «Staff Mobility for Teaching».

Начальник навчально-методичного
відділу Ліщук І.І. та асистент кафедри
«Лабораторна діагностика» Зілінська М.С.
взяли участь в Єврорегіональному семінарі
«Форум медичних послуг», що проходив у
місті Устронь (Польща).



Участь у конференціях та стажування 
співробітників інституту

Викладач Березюк Ю. пройшла
науково-практичне стажування
«Професійна підготовка фахівців в
умовах неперервної освіти:
андрагогічний підхід» (108 годин, 3,6
кредити, м.Кошице та м. Прешов,
Словаччина)



Участь у конференціях та стажування 
співробітників інституту

Стажування викладачів 
Чернецької В.І. та Шарлович З.П. 
в Collegium Civitas (м.Варшава, 
Польща) 



Житомирський медичний
інститут Житомирської

обласної ради має іноземних
партнерів як у сфері навчання, 
так і в медичній сфері. Одним 
із таких партнерів є Медичний
центр HCP лікарня ім. Св. Яна 

Павла ІІ (Centrum Medyczne
HCP Szpital im. św. Jana Pawła
II) у місті Познань (Польща), 

президентом якого є пан 
Леслав Ленартович.



У межах міжнародного співробітництва з 3 по 6
лютого 2019 року ректор Житомирського медичного
інституту В.Й. Шатило, проректор з навчальної роботи
С.В. Гордійчук та проректор з гуманітарної освіти,
виховання та міжнародного співробітництва О.В.
Горай відвідали з робочим візитом м. Познань
(Польща).

Представники адміністрації навчального
закладу пройшли стажування з управління та
освітнього процесу в Державній вищій школі м.
Каліша; ознайомилися з роботою фундації НСР м.
Познань; перейняли інноваційний досвід роботи
Медичного центру НСР. Здобутий фаховий досвід
набуде практичного втілення в контексті модернізації й
удосконалення роботи навчального закладу на різних
рівнях.





Завдяки підписаному договору та
програмі про подвійний
диплом студенти відділення
«Сестринська справа» та «Лікувально-
акушерська справа» Житомирського
медичного інституту разом з завідувачем
навчально-методичної лабораторії
інституту Мельник Анною
Олександрівною відвідали Медичний
центр HCP у місті Познань (Польща) для
проходження стажування та обміну
досвідом у медсестринстві.





7-8 жовтня в м. Чернівці в рамках
україно-швейцарського проєкту
«Розвиток медичної освіти», учасником
якого є Житомирський медичний
інститут ЖОР, було започатковано
Осінню школу з медичної освіти,
участь у якій взяли викладачі,
наставники й управлінці закладів вищої
медичної освіти.





24-26 вересня команда Житомирського медичного
інституту брала участь у проєктному семінарі
«Лабораторії клінічних навичок і курікула в медичний
освіті», що проводився в межах україно-швейцарського
проєкту «Розвиток медичної освіти». У ході проведення
семінару були обговорені питання створення
симуляційних центрів для відпрацювання практичних
навичок здобувачами медичної освіти, формування
компетентностей та програмних результатів навчання, а
також умови проведення акредитації освітніх програм.



• 27 серпня в Житомирському медичному
інституті в рамках україно-швейцарського
проєкту "Розвиток медичної освіти" відбулась
зустріч адміністрації закладу з координатором
проєкту Глібом Бітюковим, який передав
інституту обладнання для організації
електронного навчання: телевізори, ноутбуки,
монітори, камери та ін. Отримана техніка
дозволить підвищити якість онлайн-освіти та
більш широко застосовувати можливості
дистанційного навчання в межах освітнього
процесу. Дякуємо проєкту за підтримку!





Наприкінці вересня в м. Жешув (Польща) відбулася
Міжнародна конференція «NURSING THE
FOUNDATION OF CARE. INNOVATIVE SOLUTIONS
IN NURSING», участь в якій взяли представники
Житомирського медичного інституту ЖОР: доктор
медичних наук, професор, завідувач кафедри
«Сестринська справа» В.О. Заболотнов; кандидат
педагогічних наук, доцент кафедри «Сестринська
справа» Шигонська Н.В., а також вперше за межами
України результати власних наукових досліджень
представили молоді вчені нашого інституту – студенти
освітнього ступеня магістр другого року навчання:
Гайченко Альона, Хиля Віталій та Любецька
Владислава.





Шарлович З.П. підвищує кваліфікацію з педагогіки,
організації освітнього процесу вищої школи,
медсестринських дисциплін, постійно бере участь у
онлайн-курсах, тренінгах, знайомиться з досвідом
інших закладів в Україні та за кордоном, щоб
впроваджувати у медичному інституті. У 2018 р.
пройшла стажування педагогічних і науково-
педагогічних працівників закладів вищої освіти в
Польщі на базі Варшавського Університету
Collegium Civitas за програмою «Інтернаціоналізація
та мобільність у вищій школі. Організація
навчального процесу, інноваційні методи та
технології навчання у вищих навчальних накладах
Польщі».





Стажування для студентів 
інституту



Німеччина
Польща
Литва

Працевлаштування для 
випускників інституту





Важливою складовою міжнародної співпраці в сфері
вищої освіти є залучення на навчання іноземних
громадян.

Навчальний заклад систематично проводить
інформаційно-рекламну роботу з метою поширення за
межами України позитивних відомостей про інститут;
бере участь у міжнародних науково-освітніх ярмарках,
виставках та інших заходах з метою залучення
іноземних рекрутингових компаній-посередників;
створює та періодично оновлює інформаційно-
рекламний пакет навчального закладу іноземними
мовами; формує сприятливі умови для залучення
іноземних студентів для навчання в інституті.



Студенти з Туреччини



Студент з Білорусії



Uczelnia Nauk Społecznych (UNS), Lodz, 
Polska
у співпраці із
Центрально Європейською Академією
Навчань та Сертифікації (CEASC), 
Україна-Польща

Гранти та Інтернаціоналізація ЗВО, 
генетика та її вплив на процес
навчання : практикуми від CEASC

Інтернаціоналізація закладів освіти як 
обов'язкова передумова успішної грантової
діяльності

http://ceasc.net/european_edu
http://ceasc.net/european_edu
http://ceasc.net/european_edu
http://ceasc.net/european_edu
http://ceasc.net/european_edu
http://ceasc.net/european_edu
http://ceasc.net/european_edu
http://ceasc.net/european_edu
http://ceasc.net/european_edu


Отже, інтернаціоналізація освітнього процесу є явищем
багатоаспектним. Щодо вищої медсестринської освіти, то
необхідно відзначити, що вона грунтується на ідеях
європейської освітньої політики, таких як: автономія ЗВО -
продовжувача європейської гуманістичної традиції; моральна
та інтелектуальна незалежність від будь-якої політичної
влади або ідеології; свобода та безперервність навчання та
наукових досліджень; толерантність і відкритість до
взаємовпливу культур.

У цьому аспекті Європа постає не стільки географічним
поняттям, як ціннісним. Будучи поєднанням ліберальних та
демократичних ідей, європейська вища освіта базується на
загальнолюдських цінностях й спрямована на формування
тих особистісних якостей студента, які характеризують його
як конкурентоздатного фахівця на міжнародному ринку
праці.
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