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Керівникам 
вищих медичних 
навчальних закладів 
 

Шановні колеги! 
 

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради, у 

відповідності до ліцензії МОН України АЕ №636404 виданої 18.05.2015р. про 

надання освітньої послуги з підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої 

медичної освіти, планує у 2021 році проводити тематичне удосконалення 

викладачів з метою безперервного професійного розвитку. 

Просимо до 30.12.2020р. направити клопотання про потребу закладів вищої 

освіти та заповнені заявки (додаток 1) на кількість викладачів, відповідно до 

термінів проходження підвищення кваліфікації. 

Тематичне удосконалення буде проводитися на базі Житомирського 

медичного інституту Житомирської обласної ради дистанційно в період 

обмежувальних заходів. 

 

Поштова адреса:10002, м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 46/15. 

Контакти: телефон/факс (0412) 43-08-91, (0412) 42-14-20, 

e-mail ztims.courses@gmаil.com 

 

З повагою, 

в.о. ректора              (підпис існує)                                              О.В. Горай 

 

вик. Степанчук В.В. 

(0412) 42-14-20

mailto:ztims.courses@gm%D0%B0il.com


 
ПЛАН-ЗАЯВКА 

тематичного удосконалення викладачів закладів вищоїмедичної освіти 
«Інноваційні технології у вищій медичній освіті з формування професійної майстерності через компетентнісну складову. 

Теорія і методика викладання освітніх дисциплін» за 30-ти годинною програмою (1 кредит ЄКTС) 
на базі Житомирського медичного інституту Житомирської обласної радина 2021 рік 

 

№ 
з/п 

Назва циклів 
 

Кількість 
годин 

(1 кредит 
ЄКTС) 

Термін навчання 
І півріччя ІІ півріччя 

08.02-12.02.21 17.05-21.05.21 18.10-22.10.21 15.11-19.11.21 
1 2 3 4 5 6 7 

1.  Історія медицини і медсестринства 30     
2.  Медсестринські теорії та процес 30     
3.  Медсестринська етика та деонтологія 30     
4.  Обстеження та оцінка стану здоров`я людини 30     
5.  Основи медсестринства. Догляд за хворими. Загальний 

догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка.  
30     

6.  Медсестринство у внутрішній медицині 30     
7.  Медсестринство в хірургії 30     
8.  Медсестринство в педіатрії 30     
9.  Медсестринство в інфектології 30     
10.  Медсестринство в акушерстві та гінекології 30     
11.  Медсестринство в сімейній медицині 30     
12.  Медсестринство в професійній патології 30     
13.  Медсестринство в неврології  30     
14.  Медсестринство в психіатрії та наркології 30     
15.  Медсестринство в оториноларингології 30     
16.  Медсестринство в офтальмології 30     
17.  Медсестринство в дерматології та венерології 30     
18.  Медсестринство в онкології 30     
19.  Медсестринство в геронтології,геріатрії та 

паліативніймедицині 
30     

20.  Громадське здоров'я та громадське 
медсестринство 

30     

21.  Менеджмент і лідерство в медсестринстві 30     
22.  Безпечний лікарняний простір 30     
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