ЗВІТ
ПРО НАУКОВУ ТА
МІЖНАРОДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ЖИТОМИРСЬКОГО
МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ
за 2020-2021 навчальний рік

За звітний період опубліковано:
2 випуски журналу «Магістр медсестринства»
№ 2 (24) за 2020 рік і №1 (25) за 2021 рік;

За звітний період опубліковано:
збірник матеріалів І Міжвузівської
науково-практичної конференції з
міжнародною участю
«Актуальні питання підготовки
та наукової діяльності магістрів
галузі
знань
“Охорона
здоров`я”»,
24 листопада 2020 р.

За звітний період опубліковано:

збірник
матеріалів
науковопрактичної
конференції
з
міжнародною участю
«Вища освіта та практика в
медсетринстві»,
22-23 жовтня 2020 р.

За звітний період опубліковано:
збірник матеріалів підсумкової науковопрактичної конференції
Студентського наукового
товариства
Житомирського медичного інституту,
присвяченої Дню науки,
25 травня 2020 р.

Співробітниками інституту одноосібно та в
співавторстві опубліковано 167 статей, тез та
матеріалів конференцій, серед яких:
- 21 у престижних наукових виданнях України та
світу, що входять до групи А (відповідно до вимог
МОН), індексуються у наукометричних базах
SCOPUS та Web of Science
- 20 у фахових виданнях України та світу
- 126 у виданнях професійної спрямованості

Монографії, підручники, навчальні посібники розроблені та видані
співробітниками Інституту за звітний період
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Монографії, підручники, навчальні посібники розроблені та видані співробітниками Інституту за
звітний період
1. Горай О.В. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів не гуманітарних спеціальностей,
Житомир, 131 с., 2020
2. Гордійчук С. В. Монографія «Управління якістю освітньої діяльності медичних коледжів», Житомир,
656 с., 2020
3. Д’яченко І.М., Гордійчук С.В., Горай О.В., Круковська І.М. 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, Житомир, 234 с., 2021
3. Заблоцька О.С., Ніколаєва І.М. Техніка лабораторних робіт: навчальний посібник, Житомир: Вид-во
ПНУ, 150 с., 2021
4. Камінський В.В. Радзінський В.Є. Заболотнов В.О. Костін І.М. Загальне акушерство: підручник, К. :
СІМ КОЛЬОРІВ., 920 с., 2020
5. Опрелянська Г.Г., Шаня Н.С. Навчальний посібник «Анатомія скелетних м’язів», Житомир, 104 с., 2021
6. Русак П.С., Конопліцький В.С., Фофанов О.Д. Монографія «Вади розвитку черевної стінки у дітей»,
Житомир вид-во «Полісся», 148 с., 2020
7. Федишин Б.М., Дорохов В.І., Павлюк Г.В., Заблоцька О.С., Борисюк Б.В. Екологічна хімія: навчальний
посібник, Херсон: Олді-Плюс, 516 с., 2020
8. Чернецька В. І. Навчальний посібник «Анатомія кісток скелету людини та їх сполучень», Житомир
вид-во «Полісся», 132 с., 2021
9. Шаня Н. С. Опрелянська Г.Г. Навчальний посібник «Анатомія скелетних м’язів», Житомир, 116 с.,
2021.
10. Чернецька В. І. Навчальний посібник «Анатомія кісток скелета людини та їх сполучень», Житомир,
видавництво «Полісся» 2021 р. Дисципліна Анатомія людини. 150 с., 2021

Монографії, видані співробітниками Інституту за звітний період
25
20
15
10
5
0

2

2
монографії

2019-2020

2020-2021

Наукові статті та матеріали досліджень, що були опубліковані
співробітниками Інституту у наукових виданнях, що входять до
наукометричних баз Scopus та Web of Science за звітний період
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статті у наукометричних виданнях
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Наукові статті та матеріали досліджень, що були опубліковані співробітниками Інституту у
престижних українських та міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus
та Web of Science за звітний період
1. 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 Database of animal species of the laboratory of
analysis and expertise of biotic resources (Ivan Franko Zhytomyr State University, Ukraine).
Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/c3yvy5 accessed via GBIF.org on 2021-03-21.
(Наукометрична база Scopus)
2. 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.
Advanced Technologies in Controlling Training Process for Qualified Athletes., International Journal
of
Applied
Exercise
Physiology.
2020.Vol.
9,
№
9.
P.
141-146.
(Приналежність
до
бази
Web
of
Science)
http://ijaep.com/Journal/vol.9.9.pdf 2020 (Наукометрична база WoS)
3. Н.М. Корнійчук, М.О. Метельська, Г.Є. Киричук Характеристика фітообростань різнотипних
субстратів та фітомікробентосу малої річки (на прикладі р. Синявки, басейн р. Уж)
Hydrobiological Journal, 2020 (Наукометрична база Scopus)
4. Griban G., Lyakhova N., Harlinska A., Yavorska T., Kolesnyk N., Hryshchuk S., Obodzinska O.
Students’ health level as a result of their lifestyle. Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIV, ISSUE
4, APRIL 2021. 874–879. DOI: 10.36740/WLek202104111. (Наукометрична база Scopus).
5. Serhii Hryshchuk, Alla Harlinska, Nataliya Korneichuk. The evaluation of economic feasibility of
cancer prevention by vaccination from papillomavirus infection in Ukraine. RAD Conf. Proc, vol. 4,
2020, pp. 155–160, http://doi.org/10.21175/RadProc.2020.32 (Наукометрична база Scopus).

Наукові статті та матеріали досліджень, що були опубліковані співробітниками Інституту у
престижних українських та міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та
Web of Science за звітний період
6. О. П. Яворовський, Ю. М. Скалецький, Р. П. Брухно, А. В. Шкурба, І. М. Киричук, М. М. Риган.
Проблеми безпеки, гігієни праці та інформаційного контролю в боротьбі з професійними
захворюваннями медичних працівників на COVID-19 у закладах охорони здоров’я України,
Медичні перспективи. 2020.Т.25, № 4. С. 159-165 https://doi.org/10.26641/2307-0404.2020.4.221660
(Наукометрична база WoS)
7. Chernysh V., Vaseiko Y., Kaplinskіy V., Tkachenko L., Bereziuk J. 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, 2020.
(Наукометрична база Scopus)
8. Dyachenko I. Directionality of the living: evolution, forms and consequences of manifestation
(filomenological aspect), PNAP: scientific journal of Polonia university periodyk naukowy Akademii Polonijnej.
2020. № 1-1 (38). P. 257-268. DOI: https://doi.org/10.23856/3834. (Престижне видання Міністерства науки та
вищої освіти Польщі)
9. Gordiichuk S., Kalinina L., Snikhovska I. Goray O., Quality management of educational activities in the
training of specialists in the field of health care: the case of Ukrainian medical hels, International journal of
learning. Teaching and educational research. – 2020. − № 8(19). – Р. 371-392. DOI:
https://doi.org//10.26803/ijlter.19.8.20 Published: August 2020. (Наукометрична база Scopus).
10. Gordiichuk S., Snikhovska I., Harlinska A., Hryshchuk S., Chumak L. Kalinina L. Formation of
Anthropometric, Functional and Psychophysiological Indicators in Students of Medical Colleges under the
Influence of Physical Activity. Journal of intellectual Disability Pages 142-149
DOI:
https://doi.org/10.6000/2292-2598.2019.07.03.11 Published: 12 September 2020 (Наукометрична база Scopus)

Наукові статті та матеріали досліджень, що були опубліковані співробітниками Інституту у
престижних українських та міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та
Web of Science за звітний період
11. Griban G., Lyakhova N., Harlinska A., Yavorska T., Kolesnyk N., Hryshchuk S., Obodzinska O. Students’
health levels as a result of their lifestyle, WiadomościLekarskie, VOLUME LXXIV, ISSUE 4, APRIL 2021.
874–879. DOI: 10.36740/WLek202104111, 2021. (Наукометрична база Scopus)
12. Hryshchuk S., Harlinska A., Korneichuk, N., The evaluation of economic feasibility of cancer prevention
by vaccination from papillomavirus infection in Ukraine, RAD Conf. Proc, vol. 4, 2020, pp. 155–160,
http://doi.org/10.21175/RadProc.2020.32, 2020. (Наукометрична база Scopus)
13. Ivanova D., Horbachova N., Krukovska I., Poplavska S., Goray O., The Objectives and practical aspects
of quality assurance system of higher education, International journal of higher education. – 2020. − № 7(9). –
Р. 119-129. URL: https://doi.org//10.5430/ijhe.v9n7p199 2020. (Наукометрична база Scopus)
14. 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., Advanced
Technologies in Controlling Training Process for Qualified Athletes, International Journal of Applied
Exercise Physiology. - 2020. - Vol. 9, № 9. - P. 141-146. http://ijaep.com/Journal/vol.9.9.pdf, 2020.
(Наукометрична база WoS)
15. Shevhuk L., Vasilyeva L., Taradajnyk M., Mezhzherin S., Freshwater Mussels (Mollusca, Bivalvia,
Unionidae) of the Danube River Basin
of Ukraine, Zoodiversity, 55 (1): 41–50, 2021
(http://ojs.akademperiodyka.org.ua/index.php/Zoodiversity/article/view/115/68) /monog20.htm), 2021.
16. Yavorsky P., Zozulia V., Vanchuliak О., Garazdiuk M., Pregnancy, complicated by preeclampsia:
fetoplacental complex immune deadaptation and histostructural features, Wiadomosci Lekarskie. – 2020 –
tom LXXIII, nr 1 – P. 99-103, 2020. (Наукометрична база Scopus)

Наукові статті та матеріали досліджень, що були опубліковані співробітниками Інституту у
престижних українських та міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та
Web of Science за звітний період
17. Zabolotnov V., Yakovenko Y., Shatyo V., Khvatova O., Sehedina Y., Yakovenko V., From Acute Pancreatitis
to Pancreonekrosis during Pregnancy, 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, 2021. (Наукометрична база
Scopus)
18. Zabolotnov V.O., Y.V. Yakovenko, V.Y. Shatylо, O.O. Khvatova, Y.P. Sehedina, Від гострого панкреатиту
до панкреонекрозу під час вагітності (Огляд літератури), Репродуктивна ендокринологія. - №6(56)
травень 2020.- с. 64-72, 2020. (Наукометрична база Scopus)
19. Переяслов А., Русак П., Никифорук О., Толстанов О., 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., «Surgical Chronicles» «Хірургічні хроніки»- офіційний журнал
Хірургічного товариства Північної Греції Салоніки/Греція (Scopus) ISSN: 1108-5002; Том 25, випуск 4
жовтня-грудня 2020 року С.332-336., 2020. (Наукометрична база Scopus).
20. Яворовський О.П., Скалецький Ю.М., Брухно Р.П., Шкурба А.В., Киричук І.М., Риган М.М.,
Проблеми безпеки, гігієни праці та інформаційного контролю в боротьбі з професійними
захворюваннями медичних працівників на COVID-19 у закладах охорони здоров’я України,
Медичні перспективи. 2020.Т.25, № 4. С. 159-165, https://doi.org/10.26641/2307-0404.2020.4.221660, 2020.
(Наукометрична база WoS)
21. Косенко В.М., Скиба І.М., Clinical manifestation of Grispan-Potekaev syndrome on the buccal mucous
membrane (a case report), Запорожский медицинский журнал, 2021., Том. 23 №3 (126), С. 454-458, 2021.
(Наукометрична база WoS)

Наукові статті та матеріали досліджень, що були опубліковані
співробітниками Інституту у фахових виданнях України за звітний період
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Наукові статті та матеріали досліджень, що були опубліковані співробітниками Інституту у
фахових виданнях України за звітний період
1. Заблоцька О. С., Ніколаєва І. М. Студентоцентрований підхід як тренд сучасної вищої освіти,
«Наукові записки». Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка 2021
2. Kovalchuk V., Goray O., The problem of reforming the training of nurses in Ukraine and Poland,
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
3. Березюк Ю., Косова І., Дидактичні технології формування полі культурності майбутнього
фахівця, 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
4. Ботнар В.А., Зозуля В.М., Летальна дія високого тиску в замкнутому приміщенні, Судовомедична експертиза. – 2020- №2 – С. 57-62
5. Гордійчук С., Результати впровадження структурно-функціональної моделі забезпечення
якості освітньої діяльності в медичному коледжі, Нові технології навчання: збірник наукових
праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» – Вип. 94. Житомир 2020. – С. 104-110.
6. Гордійчук С., Стратегічний менеджмент у забезпеченні якості освітнього процесу медичного
коледжу, Збірник «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка» – 2020. –№ 1. – С. 168-175.
7. Гордійчук С., Управління змінами в закладі медичної освіти в умовах забезпечення якості
освітньої діяльності, Збірник наукових праць «Педагогіка формування творчої особистості у
вищій і загальноосвітній школах» – 2020. –Випуск 70 – С. 176-181.

Наукові статті та матеріали досліджень, що були опубліковані співробітниками Інституту у
фахових виданнях України за звітний період
8. Гордійчук С. В., Якість медичної освіти як соціальна проблема, Інноваційна педагогіка.
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій – Випуск 25, Том 1. Одеса,
2020. – С. 144-149.
9. Дмитрук О., Формування комплексу маркетингу як актуальна проблема медичних
неприбуткових підприємств, Інфраструктура ринку. №39. URL: http://market-infr.od.ua/uk/39-2020
10. Заблоцька О. С., Ніколаєва І. М., Студентоцентрований підхід як тренд сучасної вищої освіти,
«Наукові записки». Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. Вип. 187
(2021)
10. Зозуля В.М., Ванчуляк О.Я., Особливості опису ушкоджень водія та пасажира легкового
автомобіля у випадку ДТП в залежності класу транспортного засобу та ракурсу зіткнення, Судовомедична експертиза. – 2020- №1 – С. 115-117
11. Зозуля В.М., Бачинський В.Т., Аналіз сучасних можливостей ідентифікації водія і пасажирів
всередині транспортного засобу при дорожньо-транспортній пригоді, Судово-медична експертиза. –
2020- №2 – С. 14-22
12. Корнійчук Н., Лайчук А., Корнійчук Ю., Гарлінська А. (Лейченко), Саранча М., Динаміка
показників серцево-судинної системи у веслувальників на човнах «Дракон», Фізична культура,
спорт та здоров'я нації. - 2020. - Вип. 10 (29). - С. 138-148. (категорія видання - Б) http://eprints.zu.edu.ua/
13. Кравець О.Є., Самборська Н.М., Фещенко О.А., Використання смарт-технологій навчання під час
вивчення англійської мови для студентів нефілологічних спеціальностей, Науковий збірник
«Актуальні питання гуманітарних наук:міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених
Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка», Том 2, № 28, с. 93

Наукові статті та матеріали досліджень, що були опубліковані співробітниками Інституту у фахових
виданнях України за підзвітний період
14. Круковська І, Махновська І., Коваленко В., Структура та змістове наповнення освітньо-професійної
програми підготовки парамедиків у Житомирському медичному інституті, Міжвузівський збірник
наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка
«Актуальні питання гуманітарних наук» Вип. 38 Том. 2, «Гельветика», 2021
15. Рибюальченко В.Ф., Русак П.С., Шевчук Д.В., Рибальченко І.Г., Конопліцький Д.В., Еволюція
лікувальної стратегії гемангшіом у дітей та внесок вітчизняних науковців, Хіірургія дитячого віку.2020. №1, С. 64-72 .
16. Самборська Н., Кравець О., Кухарьонок О., Формування соціокультурної компетентності студентів
нефілологічних спеціальностей під час вивчення англійської мови, Педагогіка формування творчої
особистості у вищій і загальноосвітній школах № 76/2021 (Категорія "Б") – у друці
17. Свиридюк В., Яворський П., Горай О., Ерготерапія як мультидисциплінарний підхід до соціальної
та фізичної реабілітації осіб з посттравматичними стресовими розладами, 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)
18. Терещук Т.О., Мазуркевич І.А., Досвід впровадження системи управління якістю в закладі, Журнал
«Лабораторна справа» № 3-4, 2020
19. Толстанов О.К., Суслик М.П., Довгополий Ю.Д., Русак П.С., Науково-практична конференція
«Історія, сучасний стан та перспективи розвитку спеціалізованої допомоги дітям області», Хірургія
дитячого віку.- 2020. № 1, С.100.
20. Шевчук Л. М., Билина Л. В., Бітнер Д. В., Стан популяцій двостулкових молюсків родин Unionidae
та Pisidiidae (Mollusca: Bivalvia) у басейні Случі в умовах загострення екологічної ситуації, Екологічні
науки. - 2020. - Вип. 3 (30). - С. 192-196.

Інструктивно-методичні матеріали, методичні рекомендації, робочі зошити, збірники тестів,
ситуаційних задач, видані співробітниками Інституту за звітний період

1.Горай О.В. Інструктивно-методичні матеріали «Історія медицини» - Житомир,
45 с., 2020.
2.Заблоцька О. С. Хімія: збірка тестів [для студентів спеціальності «Водні
біоресурси та аквакультура»] - Житомир: Вид-во ЖДУ. імені Івана Франка, 54 с.,
2020.
• Хімія: збірка тестів [для студентів спеціальності «Лісове горсподарство»] Житомир: Вид-во ЖДУ. імені Івана Франка, 48 с., 2020.
• Філософія та методології науки: методичні рекомендації до проведення
практичних занять та організації самостійної роботи студентів - Житомир: Видво ЖДУ. імені Івана Франка, 100 с., 2020.
• Філософія та методології науки: збірка тестів - Житомир: Вид-во ЖДУ. імені
Івана Франка, 24 с., 2020.
• Хімія: конспект лекцій - Житомир: Вид-во ПНУ, 150 с., 2021.
3. Косенко В. М., Скиба І. М. Методичні аспекти організації самостійної роботи
студентів спеціальності 221 «Стоматологія» до проведення ділової клінічної гри
«Підготовка до вибілювання зубів» - Житомир, 23 с., 2020.

Проведення засідань студентського наукового товариства:
Проведено 4 поточних засідання
Студентського
наукового
товариства Житомирського медичного
інституту під керівництвом куратора
Кірячок М. В.
Засідання для членів структурних
підрозділів
Студентського
наукового
товариства,
що
закріплені
за
відповідними кафедрами Житомирського
медичного
інституту
проводяться
відповідальними членами кафедр та/чи
завідувачами,
під
час
яких
до
студентської молоді, молодих вчених та
здобувачів другого рівня вищої освіти
доносяться основи проведення наукових
досліджень, їх подальшого оформлення
та презентації результатів, вирішуються
нагальні наукові питання, заохочуються
талановиті представники СНТ та їх
керівники.

27 листопада 2020 технічними засобами Житомирського медичного інституту відбулась VI
Міжвузівська студентська науково-практична конференція «ПРОФЕСІЙНІ МОВНІ
КОМПЕТЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ», організована та проведена силами Кафедри
природничих та соціально-гуманітарних дисциплін та науково-педагогічними працівниками
Житомирського медичного інституту, Державним університетом «Житомирська політехніка»,
Житомирським державним університетом імені Івана Франка, Житомирським військовим
інститутом імені С.П. Корольова.
У конференції взяли участь понад 70 учасників: викладачі, студенти, молоді науковці та
запрошені спеціалісти з відповідних дисциплін.
У заході були задіяні:
-

Круковська І.М., Антонов О.В., Самборська Н.М., Березюк Ю.В. (організатори та
наукові керівники студентських досліджень)

-

Могельницька Л.Ф. (співорганізатор та науковий керівник студентських досліджень)

-

Самойлюкевич І.В. (співорганізатор та науковий керівник студентських досліджень)

-

Марченко С.М. (співорганізатор та науковий керівник студентських досліджень)

-

Іваненко І.В., Чорнописька О.І., Сердега Н.О. (співорганізатори та наукові керівники
студентських досліджень)

За результатами конференції видано електронний збірник тез (англійською та німецькою
мовами), а всі учасники отримали сертифікати про участь з індивідуальним ідентифікаційним
номером.

15 вересня 2021 Заблоцькою О.С. та науково-педагогічними працівниками кафедри
«Технології медичної діагностики та лікування. Громадське здоров’я» було проведено науковопрактичну онлайн-конференцію з елементами практичного тренінгу до Всесвітнього дня
безпеки пацієнтів «БЕЗПЕКА ПАЦІЄНТІВ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ», де
Житомирська область була представлена у Глобальній кампанії з відзначення Всесвітнього дня
безпеки пацієнтів в Україні (відповідно до листа-звернення заступника Міністра охорони
здоров'я України від 06.08.2021 року).
У заході були задіяні:
-

Ніколаєва І.М. (Доповідь: «Внутрішньолікарняні інфекції в акушерських стаціонарах та їх
профілактика»)

-

Киричук І.М. (Доповідь: «Інфекційний контроль – основа біологічної безпеки в медичних
закладах»)

-

Богдан О.В. (Доповідь: «Профілактика та боротьба з внутрішньолікарняними інфекціями в
медичних закладах»)

-

Іващенко І.М. (Доповідь: «Стандартизація та якість, як запорука достовірної лабораторної
діагностики»)

-

Заблоцька О.С. (Доповідь: «Профілактика контамінації біологічного матеріалу пацієнтів
нуклеїновими кислотами в ПЛР-лабораторіях»)

-

Шевчук Л.М. (Доповідь: «Глобальні епідемії в історії людства»)

-

Нікітченко В.М. (Доповідь: «Особливості застосування лікарських засобів при вагітності»)

12 березня 2021 науково-педагогічними працівниками кафедри «Сестринська справа» було
проведено науково-теоретичну конференцію «ДОПОМОГА ПАЦІЄНТАМ ПРИ ТРАВМАХ
ФАХІВЦЯМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 223 «МЕДСЕСТРИНСТВО»».
За результатами конференції було видано збірник, до якого були включені матеріали учасників:
-

Порозінська Т., Бех А.Г. («Акубаротравма, особливості клінічного перебігу в умовах
збройного конфлікту»)
Костюк В., Міщук І.М. («Безпека травмованого пацієнта»)
Личко К., Кокоріна С.А. («Бойова опікова травма очей у військовослужбовців різними
видами сучасної зброї»)
Козак А., Міщук І.М. («Кататравма в роботі працівника ектреної медичної допомоги парамедика»)
Казакова О., Дячук Т.В. («Особливості догляду за хворими з переломом шийки стегна»)
Ліневич А., Ожго Н.С. («Основні напрямки роботи медичної сестри у вирішенні проблем
пацієнтів з механічними ушкодженнями»)
Сірик К., Гуменна Л.В. («Поранення очного яблука»)
Кагукіна А., Чугрієв А.М. («Сучасний підхід до вирішення проблеми боротьби з болем в
роботі медичної сестри на підставі рекомендацій ВООЗ»)
Лобас Р., Жовнерчук В.Р. («Сучасні підходи до надання екстренної медичної допомоги
постраждалим з травмою таза і тазових органів на ранньому госпітальному етапі»)
Головня В., Риженко О.В. («Травма хребта як одна із складових частин політравми»)
Якименко Л., Шкварок М.Г. («Холодова травма. Відмороження»)

23 червня 2021 року силами кафедри «Сестринська справа» було проведено
науково-практичну

конференцію

«Науково-дослідна

робота

виконана

здобувачами освіти 405 гр. СС Бак на кафедрі «Сестринська справа»,
під час якої було заслухано такі доповіді:
«Вплив коронавірусної інфекції на хвороби серцево-судинної системи. Спосіб їх
виявлення та лікування» Доповідач – Портова А.І.
«Рівень захворюваності раку молочної залози серед жителів Житомирської
області за 2015 – 2019 роки» Доповідач – Мельник М.О.
«Вплив

іонізуючого

випромінювання

на

здоров’я

дітей»

Доповідач

–

Сурдуковська Д.А.
«Медсестринський процес при захворюванні на рак шлунку» Доповідач –
Дорошенко М.С.

За звітний період співробітники Медичного інституту пройшли міжнародне
стажування за такими напрямками:
-Стажування з управління (Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Горай О.В.): ознайомилися з
роботою фундації НСР м. Познань; перейняли інноваційний досвід роботи Медичного центру
НСР.
- «Formation of competences and development of professional and pedagogical skills of a
teacher of higher vocational education institution» (стажування у Польщі м. Lomza (Ломжа)
(01.03.2021-09.04.2021)) - Круковська І.М., Дмитрук О.В., Махновська І.Р., Антонов О.В.,
Коваленко В.О., Дядюк В.В.
- «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність» (стажування
організоване Університетом Суспільних наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central
European Academy Studies and Certifications (CEASC) (жовтень-грудень 2020 рік)) - Горай О.В.,
Круковська І.М., Поплавська С.Д.
- «International Researcher`s Career and Scientific Projects Management» (стажування
організоване Університетом Суспільних наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central
Academy Studies and Certifications (CEASC) (квітень-травень 2021 рік)) - Кірячок М.В.,
Самборська Н.М.

За звітний період співробітники Медичного інституту пройшли
міжнародне стажування за такими напрямками:
- «Staż wUczelnia Nauk Społecznych w Łodzi» (стажування організовано 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» (стажування організовано Instytut Pamięci
Narodowej/ Warszawa, 13-18 lipca 2020 r.) - Д`яченко І.М.

За звітний період Науково-методична лабораторія Житомирського медичного
інституту проводила активну науково-просвітницьку роботу серед
працівників Інституту, членів студентського наукового товариства, молодих
вчених, здобувачів різних рівнів вищої освіти.
Було проведено та заплановано на поточних рік такі заходи:
- Семінари з академічної доброчесності для членів СНТ, науковопедагогічних працівників, молодих вчених та здобувачів другого рівня
вищої освіти.
- Тренінги, присвячені новітнім методам та засобам проведення, оформлення
та презентування результатів досліджень у цифрову епоху в умовах
пандемії Covid-19.
- Семінари, присвячені протидії недоброчесній науковій практиці,
виявленню плагіату (у тому числі самоплагіату), фальшуванню результатів
досліджень та/чи їх окремих частин.

Пропозиції
1. З метою систематизації відомостей щодо видавничої
діяльності кафедр та структурних підрозділів Житомирського
медичного інституту, підготовки акредитаційних справ, ведення
картотеки підручників та списків методичних рекомендацій, що були
затверджені на засіданнях кафедр та/чи Вченої ради Інституту,
оформлені, підготовлені до друку та випущені науковопедагогічними
працівниками
інституту,
рекомендувати
додатково подавати скан-копії обкладинки підручника, першої
сторінки, сторінки/ок, що засвідчує/ють склад авторського колективу
підручника, його спрямованість та список використаних джерел.
Копії подаються до Науково-методичної лабораторії разом зі звітом у
цифровій та паперовій формі та зберігаються у картотеці для
спрощення звітності.

2. З метою ведення обліку статей та інших наукових матеріалів,
підготовлених співробітниками Інтитуту у престижних виданнях України та світу, що
входить до наукометричних баз SCOPUS та Web of Science (WoS), вноситься
пропозиція рекомендувати авторам відповідних матеріалів подавати
наступні відомості про публікацію:
- Точна назва статті на мові оригіналу (автор та авторський колектив несе повну та
безпосередню відповідальність за правильність та релевантність формулювання
теми матеріалів)
- Перелік авторів відповідних матеріалів та/чи статтей
- Основні відомості про статтю/матеріали та видавництво
- Надавати прямі посилання на:
1. Збірник статей/матеріалів у цифровій формі
2. Сторінку веб-сайту видання, що засвідчує його приналежність до наукових баз
WoS та Scopus (за відсутності даного посилання стаття/матеріали можуть бути
кваліфіковані як «фахові» чи «матеріали конференцій/збірники наукових
робіт»)

Міжнародне співробітництво,
один із актуальних напрямків ефективного розвитку Житомирського
медичного інституту Житомирської обласної ради.
Головна мета - формування позитивного міжнародного іміджу
інституту, підтримка та розвиток зарубіжних відносин у освітньонаукових, 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.

Проведено

низку

зустрічей

представниками фундації

з

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 освітнього рівня
бакалавр та магістр.

Кілька років триває плідна
співпраця з фундацією HCP
м.Познань (Польща).

Під патронатом україно-швейцарського
проєкту «Розвиток медичної освіти»
28.01.2021

року

медичному
роботу

в

Житомирському

інституті
інформального

започатковано
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.

У межах україно-швейцарського
проєкту представники інституту
брали участь у навчанні, тренінгах,
вебінарах, які проводили провідні
науковці Європи і США.

Помітна позитивна динаміка в
зміцненні
бази

матеріально-технічної

інституту,

яка

відповідає

вимогам державних та галузевих
стандартів підготовки спеціалістів.

-

Участь у розробці 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 - Створення «Студентських просторів»;
Програма для проживання та поселення в гуртожиток;

Сфера медицини та здоров'я завжди
викликає зацікавлення в абітурієнтів,
а фахівці медичної галузі високо
цінуються на світовому ринку праці.
Співпраця

з

представниками

компанії

Slovak

Agency

(Словаччина), у межах якої буде
надано

можливість

проходити

стажування в клініках Словаччини та
вивчення словацької мови.

До Дня Європи в Україні
У Житомирському медичному інституті відбулися
інформаційно-освітні зустрічі :
проректор з соціально-гуманітарного розвитку та
міжнародного
викладачі

співробітництва

Марина

Чорнописька

Кірячок

Ольга
та

Горай,

Олександра

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.


У Житомирському медичному інституті створено всі умови для
навчання іноземних студентів.
Розроблено окрему сторінку на сайті,

рекламні матеріали,

зареєстровано інститут в Єдиній системі (УЦМО).
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.

Отримали пропозицію

навчати 6 громадян Індії англійською

мовою в поточному навчальному році.

Угода про наукову, навчальну,
інформаційну, обмінну і
культурну співпрацю
підписана
"26"травня 2021 р.
між
Вищою Школою Агробізнесу
в Ломжі (Польща) і
Житомирським медичним
інститутом Житомирської
обласної ради (Україна)

WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMZY
(POLSKA)

КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ НАУКОВОДОСЛІДНИХ ПРОЄКТІВ НА 2022-2023 РОКИ
З 7 вересня до 31 жовтня 2021 року Міністерство освіти і науки
України та Національна агенція академічних обмінів Республіки
Польща (NAWA) проводять конкурс спільних українсько-польських
науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки.
Проєктні пропозиції приймаються за такими пріоритетними
напрямами:
- науки про життя, нові технології, здоров’я та запобігання
найпоширенішим хворобам, біотехнології, біоінжиніринг та
генетика;
- соціальні та гуманітарні науки;

Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп закладів
вищої освіти, наукових установ та підприємств обох країн.
Фінансування виділяється два роки, на кожен рік - окремо.
Керівники та основні учасники проєктів можуть подавати кілька
заявок.
Критерії відбору проєктних пропозицій:
- наукова відповідність, якість та оригінальність проєкту;
- здатність та компетентність тимчасових наукових колективів
втілити проєкт у життя;
- можливість проведення спільних досліджень і адекватність
наукового методу;
- досвід участі в міжнародних проєктах і майбутній розвиток
міжнародного співробітництва;
- якість інфраструктури установ, що беруть участь у проєкті;
- участь у проєкті молодих науковців (віком до 35 років);
- можливості практичного використання результатів проєкту.
Детальніше: https://bit.ly/3yRdSkv, https://nawa.gov.pl/

Партнери
Вища школа Агробізнесу (м. Ломжа, Польща)
 Жешувський університет (м. Жешув, Польща)


Дякую за увагу!

