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Волинська школа фельдшерів
145 - річний досвід підготовки
медичних кадрів

Житомирський медичний інститут –
правонаступник Волинської школи фельдшерів ,
– заклад вищої медичної освіти місією якого є
виконання суспільно-орієнтованого запиту
стейкхолдерів на підготовку кваліфікованих
фахівців освітніх ступенів магістр, бакалавр,
молодший спеціаліст (з 2020 р. – молодший бакалавр) , з
урахуванням сучасного етапу реформи і профілю
новостворених спеціалізованих закладів системи
охорони здоров’я.

Відповідно до Концепції розвитку, суспільно-орієнтованого запиту
галузі охорони здоров'я в інституті запроваджено підготовку
фахівців зі спеціальностей та спеціалізацій
та відповідні освітні програми:
Спеціальність

Освітньопрофесійна
програма

Медсестринство
1. 223 Медсестринство

Кваліфікація
Бакалавр

Призначення

Сестринська справа

Керівники сестринської служби
Спеціалізовані служби ЗОЗ

Загальна практика –
сімейна медицина

Загальна практика – сімейна медицина

Акушерка
Парамедик

224 Технології медичної
діагностики та лікування
227 Фізична терапія,
3.
ерготерапія

Акушерська справа
Екстрена медицина
Лабораторна
діагностика
Фізична терапія,
ерготерапія

1. 223 Медсестринство

Медсестринство

Магістр медсестринства Педагог медичного ЗВО, керівник сестринської служби ЗОЗ

Громадське
здоров’я

Магістр громадського
здоров’я

2.

Лаборант (медицина)
Фахівець з фізичної
терапії, ерготерапія
Магістр

Пологові відділення. Перинатальні центри
Служба екстреної медицини
Клінічні лабораторії
Спеціалізовані відділення відновного лікування, санаторнокурортні заклади, приватна практика

2.
229 Громадське здоров’я

Центри громадського здоров’я;
фахівець з громадської охорони здоров’я

В фаховому коледжі з 2020 року запроваджується підготовка
молодших бакалаврів зі спеціальностей та спеціалізацій:

№ п/п

Спеціальність

Освітньо-професійна
програма

Кваліфікація

Фаховий молодший бакалавр

1.

223
Медсестринство

Лікувальна справа
Сестринська справа

Сестра медична

Акушерська справа

Акушерка

Стоматологія
2.

Фельдшер

221 Стоматологія Стоматологія
ортопедична

Гігієніст зубний
Технік зубний

Суспільно-орієнтований запит стейкхолдерів на
спеціалізацію медичних фахівців в проекті на
ближню перспективу:

- на додипломному та післядипломному рівнях спеціалізація
медсестер по кардіології, хірургії, гематології, операційних,
інфекційних та ін. вузькопрофільним спеціалізаціям;

- запровадити посади і готувати медичного адміністратора з
метою розподілу адміністративно-господарчих функцій і
медичних функцій на рівні структурного підрозділу лікарні;
- попит на молодшого спеціаліста значно зменшився (медсестра,
фельдшер, акушерка, стоматологія), - необхідно підвищити
престижність спеціальності і працювати із замовниками по
цільовим програмам.

Інновації в освіті
Відбулось інтенсивне нарощування якості
освітнього процесу:
- розширення кількості освітніх програм, створення нових
кафедр;
- застосування ефективних технологій (тренінги, вебінари,
on-line дистанційне навчання, методичні семінари, круглі
столи, майстер-класи тощо),
- впровадження нових технологій і активних методів
навчання: дидактичних, рольових, ділових ігор, Google
форми, скрайбінг, кластери, кейси, QR- коди та ін.,
- значно активізувалась дослідницька робота
студентського наукового товариства,

Інновації в освіті
- відкрито заочну дистанційну форму навчання в магістратурі
зі спеціальностей «Медсестринство» та «Громадське
здоров’я»;
- впроваджено та постійно вдосконалюється система якості
освіти – створено і активно функціонує Центр по контролю за
якістю освіти;
- розроблено систему менеджменту освіти, відповідно до
Міжнародних стандартів ISO
9001:2015,- в даний час
знаходиться на стадії сертифікації;
- здійснюється постійних зв’язок інституту із основними
стейкхолдерами, здобувачами освіти, випускниками;
- запроваджено рейтингову систему оцінювання якості
викладання всіх науково-педагогічних працівників;
- реалізується проект інноваційних підходів в освітньому
процесі,-«Школа
педагогічної
майстерності»,
та
постійнодіючий семінар «Творча майстерня викладача» тощо.

Ефективне функціонування навчальнонаукової, виробничої та інших систем інституту
забезпечується
єдиною
інтегрованою
інформаційною системою.
В рамках побудови єдиної інтегрованої
інформаційної
системи
розроблені
та
впроваджені десять основних автоматизованих
систем, що інтегровані навколо web-системи та
між собою.

Інформаційна система "e-learning"

На сервері інституту розгорнуто навчальну
платформу модульне об'єктно-орієнтоване динамічне
навчальне середовище (Moodle) яка призначена для
об'єднання педагогів, адміністраторів і студентів в одну
надійну, безпечну та інтегровану систему для створення
персоналізованого освітнього середовища.
На платформі також
розміщено навчальнометодичні комплекси
дисциплін модуля
«Післядипломна освіта»

Наукова
діяльність
Починаючи з 2010 року проведено десять
Всеукраїнських НПК з Міжнародною участю
“ВИЩА ОСВІТА В МЕДСЕСТРИНСТВІ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ”,
з участю науковців із Польщі, Литви, Словаччини,
Чехії, Японії. Презентовано більше 1,5 тис. наукових
досліджень з актуальних проблем медсестринства.
Передовий досвід наукових надбань презентований на
цих наукових форумах вносить неоціненний вклад в
розвиток медсестринства України.

Розвиток медсестринства в науковій
і видавничій діяльності
В 2008 р Інститут заснував Український науковопрактичний журнал «Магістр медсестринства»
(реєстраційне свідоцтво КВ № 14143-31148 від 11.04.2008 року),
- видано двадцять випусків журналу, опубліковано більше
300 наукових досліджень в медсестринстві та інших
актуальних питань галузі охорони здоров'я.
Видається щорічний «Вісник Житомирського медичного
інституту» (щорічний випуск) – опубліковано, публічно
захищені науково-дослідні роботи студентів магістратури з
медсестринства (160 робіт).
Підготовлено до друку Друге видання Монографії
«Розвиток медсестринства в наукових дослідженнях
студентів магістратури спеціальності «Медсестринство»
В монографії відображено більше 1 тисячі об'єктів
інтелектуальної власності створених студентами магістратури у
вигляді статей, тез, доповідей на наукових формулах в Україні і
за кордоном.

Міжнародне
співробітництво

Житомирський медичний інститут є учасником
україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної
освіти» від Швейцарської агенції з розвитку та
співробітництва .
В рамках проєкту
передбачено суттєве
удосконалення підготовки
лікарів і медсестер
сімейної медицини з
використанням
симуляційних методів
підготовки, електронних
систем навчання з
використанням кращих
європейських і світових
практик.

Міжнародне
співробітництво

Заклад вищої освіти співпрацює з університетами і
асоціаціями медсестер Європейського Союзу, учасник
багатьох наукових форумів і грантових програм

Стажування в м. Оксфорд, Велика
Британія, 2018 р.

Стажування Каліш, Познань,
Польща, 2019 р.

Підписання Договору про співпрацю з
Асоціацією медсестер Словаччини м.
Житомир, Україна, 2018 р.

Науковий форум Лондон, Велика
Британія, 2019 р.

- З метою популяризації медичної
спеціальності , професійно -орієнтованої
допомоги у виборі майбутньої професії на
базі інституту функціонує освітній центр
«Академія медицини майбутнього» для
учнів 5-11 класів,
- В школах області проводяться
тренінги з невідкладних станів і
формування ЗСЖ з учнями і педагогами.
-Участь в післядипломній освіті
педагогів шкіл в Інституті післядипломої
освіти – додаткові медичні освітні
програми.
– Сучасні інформаційні
платформи для випускників школи.

Профорієнтаційна
робота

Зовнішній аудит якості підготовки кадрів на
національних/міжнародних
форумахНагорода
(2015-2020)
Назва освітнього форму
ХХVІІІ Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та
кар’єра – День студента 2015»

диплом та золота медаль у номінації
«Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології» (листопад,
2015 р).

VII Міжнародна виставка
«Сучасні заклади освіти – 2016»
ІІІ Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів
«World Edu»

золота медаль та диплом у номінації
«Міжнародна співпраця як невід’ємна складова інноваційного розвитку
національної освіти та науки» (м. Київ, 17-19 березня 2016 р.).

VIII Міжнародній виставці
«Інноватика в сучасній освіті»
ІV Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів
«World Edu»
VII Міжнародна виставка
«Освіта та кар’єра – 2016»
Назва освітнього форму

диплом лауреата конкурсу І ступеня
в номінації «Стандартизація вищої освіти в контексті реалізації інновацій
Закону України «Про вищу освіту» дипломом за активну участь в
інноваційній освітній діяльності»
(м. Київ, 25-27 жовтня 2016 р.).
гран-прі у номінації
«Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології» та почесне
звання «Лідер вищої освіти України»
(м. Київ, 17-19 листопада 2016 р.).
Нагорода

VIII міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та
V міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu»

Золота медаль у номінації «Розробка та впровадження інноваційних проектів,
тренінгових технологій, програм і рішень для осучаснення навчального процесу та
підвищення рівня знань молоді» (м.Київ, березень 2017 р.)

ІХ Міжнародна виставка
«Сучасні заклади освіти – 2018» та
VII Міжнародна виставка освіти за кордоном «World
Edu»

Золота медаль у номінації
«Розробка та використання інноваційних методик змішаного навчання»
(м.Київ, березень 2018 р.)

Х Міжнародна виставка
«Сучасні заклади освіти – 2019» та
ІХ Міжнародна виставка закордонних навчальних
закладів «World Edu»

Золота медаль у номінації
«Упровадження інноваційних освітніх і виробничих технологій – ефективний засіб
підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів»
(м. Київ, березень 2019 р.)

Завдання на
перспективу, з метою забезпечення
розвитку медичної освіти і науки:
- Активізація наукових досліджень науковопедагогічних працівників інституту та публікація
наукових статей у виданнях, які входять до
науковометричних баз даних Web of Science, Scopus;
- Отримання вчених звань науковцями інститут;
- Ліцензування спеціальності 223 «Медсестринство»
на підготовку доктора філософії;
- У відповідності до Європейських стандартів освіти
забезпечити розробку сілабусів (syllabus) за кожною
навчальною дисципліною відповідно до переліку,
визначеного в освітніх програмах;

- продовжити запровадження заочної та дистанційної форми
навчання для медсестер-бакалаврів;
- розробка і запровадження нових програм безперервної
післядипломної освіти для практикуючих медичних
працівників на основі дистанційної форми навчання;
- розробка нових освітніх програм безперервного розвитку
для викладачів і науково-педагогічних працівників закладів
медичної освіти;
- з метою підвищення якості професійної підготовки
студентів забезпечити більш широке використання
симуляційних методів навчання для чого створити
навчально-тренінгові симуляційні центри;
- розробити кейси, сценарії для проведення практичної
частини ліцензійних іспитів у вигляді OCКІ (об'єктивний
структурований клінічний іспит) у медсестер, акушерок,
фахівців служби екстреної медицини та ін.

