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Основним завданням КВНЗ «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної ради є: 

−  підготовка висококваліфікованих фахівців для системи 

охорони здоров'я; 

−  науково-дослідна робота та підготовка науково-педагогічних 

кадрів; 

−  науково-видавнича діяльність; 

−  підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів; 

−  надання інших освітніх послуг, передбачених чинним 

законодавством; 

− створення належних умов навчання студентів та умов праці 

співробітників. 

 

Розвиток і основні досягнення закладу вищої освіти  

у 2019 році: 

- У відповідності до суспільно-орієнтованого запиту в процесі 

реформування галузі охорони здоров'я інститут забезпечив 

впровадження нових спеціальностей і спеціалізацій у 

відповідності до отримання ліцензій МОН України на підготовку 

фахівців зі спеціальностей: 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

освітнього ступеня «бакалавр», 229 «Громадське здоров’я» 

освітнього ступеня «магістр».  

- У 2019 році запроваджена заочна форма навчання для 

студентів спеціальностей 223 «Медсестринство» спеціалізації 

«Сестринська справа», 229 «Громадське здоров’я» освітнього 

ступеня «магістр». 

- Розширено перелік спеціальностей і спеціалізацій фахівців 



 

галузі знань «Охорона здоров’я» освітнього ступеня «бакалавр» 

відповідно до нових освітніх програм та забезпечено прийом на 

навчання: 

• екстрена медицина – кваліфікація парамедик, освітній 

ступінь «бакалавр» – фахівець нової формації з екстреної 

медицини та невідкладних станів; 

• організація і управління – кваліфікація медичний 

адміністратор, освітній ступінь «бакалавр»; 

• бакалавр загальної практики - сімейної медицини, 

кваліфікація – сестра медична загальної практики - сімейної 

медицини - помічник сімейного лікаря; 

• «Сестринська справа», кваліфікація – сестра медична 

спеціалізованих служб ЗОЗ, керівник сестринської служби, 

освітній ступінь «бакалавр»; 

• «Акушерська справа», кваліфікація – акушерка, освітній 

ступінь «бакалавр» – фахівець перинатального центру, центру 

охорони здоров’я матері та дитини, пологових відділень. 

- Успішно проведено чергову акредитацію напряму підготовки 

6.120101 «Сестринська справа» освітнього ступеня бакалавр та 

первинну акредитацію освітньо-професійної програми підготовки 

фахівців спеціальності 223 «Медсестринство» спеціалізації 

«Сестринська справа» освітнього ступеня «бакалавр» та первинну 

акредитаційну експертизу спеціальності 223 «Медсестринство» 

спеціалізації «Акушерська справа» освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст». 

- Співробітникам інституту: кан. біол. наук. Гордійчук С.В., 

кан. пед. наук Шигонській Н.В. – вперше в історії навчального 



 

закладу Вчена рада присвоїла вчене звання доцента, яке 

затвердила Вища Атестаційна комісія МОН України.  

- Викладач Березюк О.В. успішно захистила дисертаційне 

дослідження на присвоєння наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. 

- Співробітники інституту увійшли до складу науково-

методичних комісій з охорони здоров’я та соціального 

забезпечення МОН України: кан. біол. наук, доцент  Гордійчук С.В. 

очолила підкомісію за спеціальністю 223 «Медсестринство»; 

д. пед. Наук. 

Професор Заблоцька О.С. є членом підкомісії МОН України за 

спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування».  

- Д. мед. наук, професор Заболотнов В.О. очолив галузеву 

експертну комісію з охорони здоров’я Національної агенції 

забезпечення якості вищої освіти МОН України.  

- Інститут став учасником міжнародного україно-

швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти», який 

передбачає запровадження Європейських стандартів освіти. Проєкт 

буде реалізовано в період 2019-2022 років.  

- Створено освітній центр «Академія медицини майбутнього» з 

метою професійно-орієнтованої допомоги учням 5-11 класів 

загальноосвітніх шкіл у виборі професії медика. 

− На Х Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та ІХ 

Міжнародній виставці «World Edu» заклад нагороджено золотою 

медаллю за перемогу в номінації «Упровадження інноваційних 

освітніх і виробничих технологій – ефективний засіб підвищення 

якості підготовки кваліфікованих кадрів» та відзначено дипломом 



 

«За активну участь у реформуванні національної системи освіти» 

(м.Київ, березень, 2019 р.). 

Бюджет 2019 року і фінансово-господарська діяльність 

Загальний фонд – 28 млн. 260 тис. грн.  

Спеціальний фонд – 17 млн. 320 тис. грн.  

Вчасно проведено належні виплати співробітникам. 

Недопущено кредиторської, дебіторської заборгованості. 

В умовах жорсткої економії коштів у 2019 році 

продовжувалась робота по зміцненню матеріальної та навчальної 

бази інституту: 

− придбано матеріальних цінностей, а саме: господарських та 

канцелярських товарів на суму - 110 тис. 200 грн.; 

− малоцінних та швидкозношуваних предметів на суму – 

465 тис. 175 грн.; 

− проведено ремонт 4 поверху центрального навчального 

корпусу, поточні ремонти навчальних кімнат та адміністративних 

приміщень інституту власними силами. Витрачено будівельних 

матеріалів на суму більше 100 тис. грн.; 

− здійснено ремонт та поточне обслуговування котельні на 

суму - 35 тис. 250 грн.; 

− придбано основних засобів на суму - 42 тис. 600 грн.; 

− отримано благодійних дарунків (книги) на суму - 15 тис. 400 

грн.  

Освітня та навчально-методична діяльність 

Освітня стратегія, над якою працювали науко-педагогічні 

працівники інституту:  

− забезпечення якості надання освітніх послуг;  



 

− впровадження системи менеджменту освіти відповідно 

до міжнародних стандартів ISO 9001:2015;   

− підготовка медичних фахівців на засадах компетентнісної 

парадигми освіти та педагогіки партнерства, сприяння їх 

самореалізації в соціокультурному просторі, адаптування до 

нових умов і напрямів діяльності, забезпечення професійної 

мобільності.  

В інституті освітній процес здійснюють 164 викладачі,  з 

науковим ступенем - 40 співробітників, в т.ч. 7 докторів наук, 79 

викладачів мають вищу категорію, першу категорію – 24 особи, 57 

викладачів-методистів. 

В освітній процес впроваджувались сучасні педагогічні 

технології, система моніторингу щодо забезпечення якості 

освітньої діяльності, рейтингова система контролю за якістю знань 

студентів, інформаційні технології, онлайн спілкування «викладач-

студент» у мережі Інтранет; здійснювався аналіз взаємовідвідувань 

занять викладачами та адміністрацією; аналіз виконання єдиних 

вимог щодо ведення навчально-методичної документації. 

Розпочато реалізацію власного проєкту психологічної служби 

«Школа педагогічної майстерності» та створено постійно діючий 

семінар «Творча майстерня викладача», метою якого є  актуалізація 

самовдосконалення викладачів на основі комплексного пізнання 

власних можливостей, засобів особистісної та професійної 

самореалізації в педагогічний діяльності, поєднання професійних 

(медичних) знань, умінь, практичних навичок з потенціалом 

можливостей психолого-педагогічної науки.  



 

За ініціативи методичної служби інституту проведені 

педагогічні читання на теми: «Медіаграмотність як складова 

інформаційної компетентності майбутніх медиків» та 

«Використання Google - форм в ефективній роботі викладача». 

Педагогічними та науково-педагогічних працівниками 

інституту розроблено: 103 програми на основі компетентнісного 

підходу, 51 методична розробка практичних занять на основі 

компетентнісного підходу, 9 робочих зошитів, 41 навчальний 

посібник, 54 збірники тестових та ситуаційних задач; проведено 23 

відкриті теоретичні та практичні заняття, 21 виховний захід,  10 

відкритих засідань предметних гуртків, круглих столів, семінарів.  

З метою ефективного контролю за якістю освіти продовжували 

працювати Центр моніторингу якості освіти, програми: 

«Електронний журнал», «Кафедра», «Колоквіум», система 

«Деканат», електронний індивідуальний план викладача. 

Підготовка медичних кадрів 

Контингент студентів становить  1237  осіб. 

У 2019 році для практичної охорони здоров’я підготовлено 

497 фахівців, в т.ч. за регіональним замовленням - 192 особи. Усі 

випускники працевлаштовані. 

У 2019 році прийнято на навчання 339 осіб, в т.ч. 160 осіб - за 

регіональним замовленням, 179 осіб - на умовах контракту.  

Прийом виконано на 36% від ліцензованого обсягу.  

За останні п'ять років контингент студентів контрактної 

форми зменшився на 800 осіб, що обумовлено демографічною 

кризою в державі та обмеженими фінансовими можливостями 

навчатись на умовах контракту. 



 

Науково-дослідна та видавнича діяльність 

Відповідно до затвердженого Міністром охорони здоров’я 

України і Президентом НАМН України «Реєстром з’їздів, 

конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які 

проводитимуться у 2019 році» відбулась X Науково-практична 

конференція з міжнародною участю «Вища освіта в 

медсестринстві: проблеми і перспективи». У конференції взяли 

участь науковці та представники громадських організацій із країн 

Європейського Союзу: Литви, Польщі, Словаччини.  

У 2019 році випущено монографії, розділи монографій, 

підручники, навчальні посібники, опубліковано біля 80 наукових 

статей, тез у фахових виданнях України, зарубіжних виданнях, 

наукових збірниках.  

Підготовлена до друку колективна монографія «Стратегія 

розвитку медсестринства в Україні з досвіду науково-прикладних 

досліджень студентів магістратури Житомирського медичного 

інституту (2008-2019 рр.)», присвячена 145-й річниці заснування 

закладу. 

Видано два щорічних випуски журналу «Магістр 

медсестринства», «Вісник Житомирського медичного інституту», 

збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: 

проблеми і перспективи». 

Діяльність інституту як базового для закладів вищої медичної 

(фармацевтичної) освіти регіону 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР є базовим 

для закладів вищої медичної (фармацевтичної) освіти регіону. На 



 

його базі були організовані та проведені засідання наукових, 

методичних семінарів, круглих столів, на яких обговорювались 

важливі питання методики навчання та виховання майбутніх 

фахівців-медиків за участю педагогів медичних і фармацевтичного 

коледжів регіону. 

За звітний період проведено 4 регіональні методичні ради 

викладачів ВМ(Ф)НЗ, на яких розглядалися питання: 

- Про виконання наказу Міністерства освіти і науки України  

№570 від 01.06.2018 р. «Про затвердження типової освітньої 

програми профільної середньої освіти закладів освіти, що 

здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової 

загальної середньої освіти» та листа Міністерства освіти і науки 

України від 09.07.2018 №1/9-434 щодо рекомендацій з навчально-

методичного забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої 

освіти та рекомендацій до структури та змісту робочої програми 

навчальної дисципліни.  

- Про формування контингенту студентів на 2018-2019 н.р. 

Якісний склад студентів нового набору. 

- Розробка матеріалів методичного забезпечення навчального 

заняття на засадах компетентнісного підходу. 

- Про створення комплексів методичного забезпечення 

дисциплін на основі компетентнісного підходу. 

На базах закладів вищої освіти було проведено 21 регіональне 

методичне об’єднання; 7 науково-практичних конференцій на 

теми: «Чорна смерть – інфекція, яка повертається»,  «Актуальні 

питання імунопрофілактики», «Актуальні питання клінічної 

медицини», «Актуальні проблеми лабораторної діагностики», 



 

«Хімічні аспекти екології», «Сучасні види бюгельних протезів», 

«Актуальні питання педіатрії»; регіональні олімпіади з 

анестезіології та реаніматології, біології, інформатики та 

латинської мови. 

На базі інституту відбулося обласне методичне об’єднання 

методистів закладів вищої освіти Житомирської області (травень, 

2019 р.). 

Міжнародне співробітництво 

Міжнародне співробітництво є невід’ємною складовою 

діяльності  інституту, головними напрямами якого є: 

− асиміляція та використання міжнародного досвіду;  

− організація та реалізація спільних міжнародних науково-

дослідних проєктів; 

− гуманітарно-культурне співробітництво; 

− підготовка фахівців для зарубіжних країн.  

У 2019 році інститут здійснював співробітництво з більш ніж 

10 іноземними партнерами, співпраця з якими  надала можливість:  

− проводити спільні наукові дослідження та друкувати наукові 

праці; 

− проходити стажування викладачам; 

− брати участь у міжнародних проєктах; 

− виступати з доповідями на міжнародних форумах за 

кордоном; 

− входити до складу редакційних колегій  журналів та 

організаційних комітетів конференцій; 

− продовження навчання для студентів та  їх працевлаштування 

за кордоном. 



 

У лютому 2019 року ректор інституту В.Й. Шатило, проректор з 

навчальної роботи С.В. Гордійчук, проректор з гуманітарної освіти, 

виховання та міжнародного співробітництва О.В. Горай відвідали з 

робочим візитом м. Познань (Польща). Представники адміністрації 

пройшли стажування з управління та освітнього процесу в 

Державній вищій школі м. Каліша; ознайомилися з роботою 

медичної фундації м. Познань; перейняли інноваційний досвід 

роботи Медичного центру.  

У січні 2019 року проректор з практичної роботи П.В. 

Яворський  пройшов стажування в Люблінському медичному 

університеті (Польща). 

Завідувач відділення післядипломної освіти молодших 

медичних спеціалістів З.П. Шарлович пройшла стажування в 

Білоруському державному педагогічному університеті (травень, 

2019 р., м. Мінськ); взяла участь у Всепольській науковій 

конференції  «Медсестринство в перспективі ХХІ ст. Цінності. 

Праця. Здоров’я» в м. Ломже (Польща), де виступила з доповіддю 

на тему «Теоретичні аспекти формування професійної майстерності 

спеціалістів медсестринства в Україні через безперервну 

професійну освіту» (травень, 2019 р.). 

З метою реалізації права науково-педагогічних працівників на 

академічну мобільність, а також на підставі договору між 

інститутом і Жешувським університетом (Польща) в рамках 

програми ERASMUS+ завідувач кафедри «Сестринська справа», 

д.м.н., професор Заболотнов В.О. прочитав англомовний курс 

лекцій для польських студентів (квітень, 2019 р., м. Жешув, 

Польща). 



 

Співробітники інституту: д.м.н., професор В.О. Заболотнов, 

к.п.н. Шигонська Н.В. та студенти магістратури Гайченко Альона, 

Хиля Віталій та Любецька Владислава  взяли участь у Міжнародній 

конференції «NURSING THE FOUNDATION OF CARE. 

INNOVATIVE SOLUTIONS IN NURSING» (вересень, 2019 р., м. 

Жешув, Польща). 

У рамках міжнародного україно-швейцарського проєкту 

«Розвиток медичної освіти» 7-8 жовтня 2019 року в м. Чернівці 

було проведено Осінню школу з медичної освіти, в якій взяли 

участь представники закладу: ректор, д.м.н., професор В.Й. 

Шатило; проректор з навчальної роботи, к.б.н., доцент С.В. 

Гордійчук; завідувач кафедри природничих і соціально-

гуманітарних дисциплін, к.п.н., доцент І.М. Круковська; завідувач 

відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів, 

к.п.н. З.П. Шарлович; викладач-методист Г.В. Чекурда. 

Учасники школи обговорили питання безперервного 

професійного розвитку та поліпшення якості медичної освіти, 

стратегії діяльності Національної служби здоров`я, провели дебати 

щодо академічної доброчесності, взяли участь у воркшопі з питань 

управління змінами, відвідали симуляційний навчальний центр 

Буковинського державного медичного університету. 

Важливою складовою міжнародної співпраці у сфері вищої 

освіти є залучення на навчання іноземних громадян. У 2019 році 

студентами спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та 

лікування» стали 3 громадяни Туреччини. 

16 грудня 2019 року в інституті відбулася робоча зустріч 

адміністрації закладу з представниками компанії IVEY Group 



 

(Канада). У ході зустрічі обговорювались перспективи 

впровадження інноваційних методик викладання в освітній процес, 

спільних наукових досліджень та закордонних стажувань для 

викладачів та студентів. 

Ректор інституту Шатило В.Й. входить до складу 

організаційних комітетів та міжнародних наукових рад 

рецензованих видань «Медичний огляд» Жешувського 

університету (Польща), «Медсестринство спеціалістичне» 

(Польща), «Медсестринство та акушерство» (Словаччина). 

Викладачі циклової комісії хірургічних дисциплін 

Слінчак Н.В., Варич А.М., Ковальчук Т.Ю., Міщук І.М., Шкварок 

М.Г. пройшли курси «Робота парамедика при травмі» та Ваsis Life 

Support (базова підтримка життя) на базі Тернопільського 

державного медичного університету І.Я. Горбачевського, 

отримали Міжнародні сертифікати Європейської ради з реанімації 

та включені до Єдиної бази даних сертифікованих викладачів-

інструкторів (січень, 2019 р.).  

Інститут 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. Створює та 

періодично оновлює інформаційно-рекламний пакет закладу 

іноземними мовами. Формує сприятливі умови для залучення 

іноземних студентів для навчання в інституті.  

В рамках україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної 

освіти в Україні». Започатковано курси оволодіння англійською 



 

мовою на рівні В-2 для викладачів та науково-педагогічних 

працівників інституту. 

Післядипломна освіта 

Відділення післядипломної освіти молодших медичних 

спеціалістів КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР 

здійснює діяльність відповідно до затвердженого плану роботи 

відділення та календарного плану організації освітнього процесу. У 

2019 році контингент слухачів був сформований на основі поданих 

заявок закладів охорони здоров'я області і складав 1878 слухачів. 

Навчання за 41 циклом пройшли 2161 слухач із числа молодших 

медичних спеціалістів.  

На курсах для сімейних медичних сестер за циклом 

«Спостереження і догляд за хворими та медична маніпуляційна 

техніка в сімейній медицині», започаткованих у 2019 році, пройшли 

навчання 184 слухачі. 

Проведено навчання 44 викладачів закладів вищої медичної 

освіти України з медсестринських дисциплін. 

За звітний період було проведено розширені засідання обласної 

Координаційної ради з питань безперервної післядипломної освіти 

практикуючих медсестер за участі слухачів курсів підвищення 

кваліфікації та Асоціації медичних сестер Житомирської області на 

теми: «Аналіз організації надання якісної медичної допомоги. 

Планування розвитку сестринської справи на 2019р.» (січень, 

2019р.); «Проблеми керованих інфекцій. Актуальні питання 

вакцинації. Роль закладів охорони здоров'я в організації та наданні 

якісної медичної допомоги» (березень, 2019р.); «Медичні сестри на 

варті здоров'я нації» (травень, 2019р.); «Роль спеціалістів 



 

медсестринства в застосуванні профілактичних технологій та 

впровадження медсестринського процесу в кардіологічній практиці» 

(жовтень, 2019р.); «Роль медичної сестри в профілактиці цукрового 

діабету», приуроченого до Всесвітнього дня боротьби з цукровим 

діабетом» (листопад, 2019р.). 

Спільно з КНП «Обласний центр громадського здоров’я» 

ЖОР проводились науково-практичні конференції, семінари, круглі 

столи на теми: «Мотиваційне консультування та робота з 

пацієнтами у напрямку збереження здоров’я» (квітень, 2019 р.), 

«Управління якістю медичної освіти як компонента професійної 

майстерності спеціалістів медсестринства» (серпень, 2019 р.), 

«Здорове харчування – вагома складова громадського здоров’я» 

(жовтень, 2019 р.), «Зупинимо рак молочної залози!» (жовтень, 

2019 р.),  «Роль сім’ї у профілактиці цукрового діабету» (листопад, 

2019 р.), «Дифтерія: питання, відповіді» (листопад, 2019 р.). 

Бібліотечна справа 

У 2019  році місія бібліотеки 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 складає 941 тис. 823 примірники. 

За звітний період надійшло 423 екземпляри  літератури з 

різних галузей знань на  суму 42 тис. 713  грн. Передплачено на 

2020 рік  28  назв періодичних видань на загальну суму 22 тис. 782 

грн.   



 

Електронний каталог бібліотеки налічує 16 тис. 365 записів з 

описами книг, періодичних видань та статей. Співробітники 

бібліотеки розпочали впровадження технології автоматичної 

ідентифікації бібліотечного фонду, зокрема, штрих-кодування 

найбільш використовуваної його частини. 

Бібліотека інституту є членом корпорації медичних бібліотек 

з формування  спільного електронного інформаційного ресурсу 

«Зведений каталог медичних бібліотек України», координуючим 

центром якого є ННМБУ. 

Для задоволення інформаційних потреб користувачів за 2019 

рік виконано 731 замовлення  на добір літератури, бібліотечно-

бібліографічних довідок. Надавались послуги у визначенні 

індексів УДК статей до наукових збірників, журналів, наукових, 

магістерських робіт –  усього 182. 

У 2019 році з метою формування і підвищення рівня 

інформаційної культури користувачів викладачем кафедри 

природничих і соціально-гуманітарних дисциплін, к.м.н. Косенко 

В.М. та бібліографом Свистунович О.А. було проведено бінарне 

заняття з елементами наочності та інтерактивності з дисципліни 

«Методологія науково-дослідної роботи» на тему «Каталоги: 

алфавітний, систематичний, електронний. Пошук наукової 

літератури в сучасних каталогах».  

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.  



 

Досвід роботи бібліотеки «Медіатехнології як засіб 

ефективної бібліотечно-інформаційної діяльності» було 

презентовано на Міжнародній науково-практичній конференції 

«Медичні бібліотеки України в глобалізованому світі науки, освіти 

та культури», що проходила у  м. Львів, та на засіданні обласної 

Школи методиста на базі ОУНБ ім. Ольжича (травень, 2019 року). 

У 2019 році проведено два методичні об’єднання керівників 

бібліотек ЗВМО Житомирської області, у ході яких обговорено 

актуальні питання роботи книгозбірень, що сприяло 

продуктивному обміну досвідом. 

Участь в управлінні дорадчих органів –  

вченої ради, педагогічної ради, адміністративної ради 

У 2019 році розглянуто більше 60 питань: 

− бюджет; 

− економічна діяльність; 

− освітній процес; 

− організація роботи допоміжних служб; 

− студентське самоврядування; 

− наукова діяльність та інше. 

Прийняті рішення націлювали 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 Всеукраїнському форумі «Розвиток медсестринства в 

контексті змін системи охорони здоров’я» студентка магістратури 



 

Ірина Ліщук посіла ІІ місце в конкурсі «Майбутнє медсестринство 

України» (червень, 2019 р.). 

- На VI Міжнародному медико-фармацевтичному  конгресі 

студентів і молодих учених в м. Чернівці студентка магістратури 

Карнаух Дарина здобула диплом ІІ ступеня. Студенток Тарасюк 

Тетяну та Мазуркевич Марію відзначено грамотами за 

оригінальність наукових досліджень (квітень, 2019 р.). 

- На ХХІІІ Міжнародному медичному конгресі студентів і 

молодих учених в м. Тернопіль студентки освітнього ступеня 

магістр спеціальності «Медсестринство» Гайченко Альона та 

Мазуркевич Марія отримали дипломи І ступеня. Студентка 601 

групи спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня магістр 

Ліщук Ірина та 501 групи спеціальності 224 «Технології медичної 

діагностики» спеціалізації «Лабораторна діагностика» Бобкова 

Вікторія відзначені дипломами ІІІ ступеня (квітень, 2019 р.) 

- У науково-практичній конференції студентів та молодих 

вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку - 2019» в м. 

Вінниця студентки Ліщук Ірина та Шелест Аліна відзначені 

дипломами ІІ ступеня, Мазуркевич Марія здобула диплом ІІІ 

ступеня, Шматок Наталія отримала грамоту за найкращу стендову 

доповідь (квітень, 2019 р.). 

- На щорічному регіональному конкурсі професійної 

майстерності серед студентів закладів вищої медичної освіти 

регіону перемогу отримала студентка інституту Луцюк Ольга. 

- На базі інституту проведено ІІ регіональну науково-

практичну конференцію на тему «Актуальні проблеми 

лабораторної діагностики» (квітень, 2019 р.).  



 

- Студент 202 групи спеціальності 223 «Медсестринство»  

спеціалізації «Сестринська справа» Васільєв Марк взяв участь у 

Всепольській науковій конференції «Медсестринство в 

перспективі ХХІ ст. Цінності. Праця. Здоров’я» в м. Ломжа 

(Польща), де виступив з доповіддю на тему «Діяльність ВООЗ як 

засіб збереження та зміцнення здоров’я населення» (травень, 2019 

р.). 

- У регіональній олімпіаді з анестезіології та реаніматології, 

що відбулася на базі КВНЗ «Житомирський медичний інститут», 

студентка інституту Сівко Юлія посіла І місце (квітень, 2019 р.). 

- У регіональній олімпіаді з латинської мови, яка відбулася на 

базі Новоград-Волинського медичного коледжу, студенти 

інституту посіли ІІ місце (травень, 2019 р.).  

- Проведено конкурс «Кращий студент ЖМІ - 2019», 

приурочений до Міжнародного дня студента та 145-річчя з дня 

заснування інституту. Переможницею конкурсу визнано студентку 

201 групи відділення «Лікувально-акушерська справа» Павлюк 

Лілію.  

Досягнення студентів в мистецтві та спорті: 

− Студентка 301 групи спеціальності 224 «Технології медичної 

діагностики та лікування» Дубас Ніна стала дипломантом І 

Всеукраїнського музично-літературного фестивалю «Розстріляна 

молодість». 

− У І міському конкурсі мистецтв патріотичної пісні та 

авторської поезії «Закарбовані майданом»  студентка 201 групи  

спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» 

Агєєва Анастасія посіла І місце в номінації «Авторська поезія», 



 

студентка 201 групи  спеціальності 221 «Стоматологія» Ковтун 

Тетяна посіла ІІІ місце в номінації «Патріотична пісня». 

− У фестивалі-конкурсі студентської творчості «Студентська 

ліра-2019» студентка 201 групи  спеціальності 221 «Стоматологія» 

Ковтун Тетяна посіла ІІІ місце; студентки Туз Вікторія та Павлюк 

Лілія стали дипломантами фестивалю.  

− У І Міжнародному фестивалі мистецтв «Енерджі Фест» 

Ковтун Тетяна посіла ІІ призове  місце. 

− У щорічному конкурсі студентської творчості серед 

студентів закладів вищої освіти м. Житомира «Листопад Фест» 

студентка 101 групи спеціальності 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія» Польова Ірина  посіла ІІІ місце, студенти Бавенко 

Олександра, Фасенко Марат отримали перемогу в номінації 

«Любов до української пісні». 

− У Міжнародному фестивалі студентської творчості «Барви 

осені - 2019» в м. Київ студентка 101 групи спеціальності 227 

«Фізична терапія, ерготерапія» Польова Ірина отримала перемогу в 

номінації «Новаторство, творчий пошук».  

− На щорічному  конкурсі дівочої вроди і грації «Королева 

Житомирського медичного інституту – 2019» перемогу та почесний 

титул «Королева Житомирського медичного інституту – 2019» 

здобула Юрченко Марина (квітень, 2019 р.). 

− У міських змаганнях з волейболу команди юнаків та дівчат 

інституту отримали відповідно ІІ та ІІІ місця (квітень, 2019 р.). 

− В обласних змаганнях з міні-футболу команда інституту 

здобула ІІІ місце (квітень, 2019 р.). 



 

− У Всеукраїнських змаганнях зі скандинавської ходи команда 

закладу здобула І місце (травень, 2019 р.). 

− У спортивних змаганнях з веслування на човнах «Дракон» 

студенти інституту здобули ІІ місце (червень, 2019 р.). 

− У складі збірної команди «Форсаж Житомир» студенти 

інституту взяли участь у змаганнях на човнах-драконах, де здобули 

І місце в запливі на 200 метрів і ІІІ місце в запливі на 500 метрів 

(вересень, 2019 р.). 

Патріотичне виховання. Волонтерський рух 

- До Всесвітнього дня грамотності в інституті було проведено 

навчально-виховний захід «Диктант єдності».  

- У День української мови та писемності організовано та 

проведено загальноінститутський флеш-моб «Люблю українське, 

люблю ЖМІ», представлено книжкову інсталяцію «Люби, вивчай 

рідну мову!»,  проведено літературну гру «Найрозумніші». 

- До Всесвітнього дня вишиванки організовано та проведено 

мистецьку композицію «Вишиті візерунки долі». 

- У рамках діяльності фонду «Разом до життя» проведено 

«Ярмарок солодощів», де зібрано 5 тис. грн. для лікування 

онкохворих дітей області. 

- В акції «Дитяче серденько, живи!», організованій 

Всеукраїнським благодійним фондом «Серце до серця», студенти 

та співробітники інституту долучилися до збору коштів (зібрано 8 

тис. 350 грн.) для закупівлі кардіологічного обладнання в дитячі 

лікарні області.  

- Студенти інституту стали учасниками заходів безоплатного 

донорства: «Вчини по-козацьки – врятуй життя», «Вампіріада – 



 

2019» та акції «7 ТАК (Чому варто бути донором крові?)». 

- Проводилися волонтерські акції зі збору іграшок, одягу та 

канцелярського приладдя для мешканців Обласного центру 

соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім», 

надавалася волонтерська допомога підопічним Житомирського 

геріатричного пансіонату. 

- У рамках благодійної акції серед студентів та викладачів 

інституту «Робити добро – просто» зібрано канцтовари, іграшки, 

теплі речі, засоби гігієни для дітей, що знаходяться в 

інфекційному відділенні Дитячої клінічної лікарні в с.Станишівка 

та в міській дитячій лікарні. 

- Студенти інституту взяли участь у міському конкурсі-

виставці стіннівок «Молодь обирає здоровий спосіб життя» та 

отримали подяку від Житомирського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей і молоді міської ради. 

Завдання на 2020 рік 

1. 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 

2. На виконання наказу МОЗ України №2561 від 19.12.2019 

року «Про затвердження плану заходів Міністерства охорони 

здоров’я України «Рік медсестринства в Україні 2020» взяти 

участь у:  

− Всеукраїнській конференції «Актуальні проблеми 

медсестринства» (лютий, 2020 р.);  

− Всеукраїнському форумі «Рік медсестринства в Україні 



 

2020» (березень, 2020 р.); 

− Семінарі «Весняна школа медсестринства» (квітень, 

2020 р.).  

3. Провести урочистості з нагоди 145-річчя від дня заснування 

навчального закладу. 

4. Відповідно до затвердженого Міністром охорони здоров’я 

України і Президентом НАМН України «Реєстром з’їздів, 

конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які 

проводитимуться у 2020 році» провести: 

- XІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію з 

міжнародною участю «Вища освіта та практика в медсестринстві» 

(жовтень, 2020 р.). 

- Першу міжвузівську науково-практичну конференцію з 

міжнародною участю "Актуальні питання підготовки та наукової 

діяльності магістрів за напрямком підготовки «Охорона здоров'я» 

(листопад, 2020 р.). 

5. Завершити процедуру проходження інститутом сертифікації 

системи менеджменту якості відповідно до вимог міжнародного 

стандарту ISO 9001:2015; отримати міжнародний сертифікат. 

6. Провести первинну акредитацію освітньо-професійних 

програм підготовки фахівців спеціальності 223 «Медсестринство» 

спеціалізації «Лікувальна справа», «Сестринська справа», 

спеціальності 221 «Стоматологія», спеціалізації «Стоматологія», 

«Стоматологія ортопедична» освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст». 

7. Розпочати підготовку до акредитації освітніх програм: 

− активізувати роботу науково-педагогічних працівників 



 

інституту по написанню наукових монографій, інших наукових 

видань, наукових статей у виданнях, які входять до міжнародних 

баз даних Web of Science, Scopus;  

− розробити уніфіковані опитувальники для оцінки 

студентами рівня засвоєння компетентностей на відповідних 

курсах освітніх програм; 

− розробити уніфіковані опитувальники для оцінки 

стейкхолдерами (роботодавцями) рівня засвоєння випускниками 

фахових компетентностей;  

− організувати роботу щодо підготовки сілабусів (syllabus) за 

кожною навчальною дисципліною відповідно до переліку, 

визначеного в освітніх програмах; 

− організувати роботу по укладанню договорів з 

акредитованими науково-дослідними лабораторіями ЗОЗ, з метою 

проведення наукових досліджень. 

8. Продовжити запровадження очно-заочної та дистанційної 

форм навчання для медсестер-бакалаврів і магістрів 

медсестринства, розроблення програм безперервної професійної 

освіти практикуючих медичних працівників на основі очно-

заочної та дистанційної форм навчання. 

9. З метою вдосконалення практичної підготовки студентів 

відкрити симуляційний центр. 

10. Розробити кейси, сценарії для проведення практичної 

частини ліцензійних іспитів у вигляді OCКІ (об'єктивний 

структурований клінічний іспит). 

11. 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+. 

12. Розробити окрему професійно-орієнтовану програму з 

метою залучення до навчання випускників шкіл. 

13. Забезпечити виконання заходів з економії енергетичних і 

матеріальних ресурсів.  

14. Розширити платформу освітніх послуг на післядипломній 

освіті. 

Проблемні питання, які потребують вирішення: 

1. У рамках україно-швейцарського проєкту «Реформа 

медичної освіти» в 2020 році закладу вищої освіти планується 

поставити фантоми, муляжі, тренажери для створення 

симуляційного навчального центру з метою підготовки медсестер 

з використанням сучасних технологій. Для створення бази центру 

необхідно біля 700 тис. грн. на ремонт і  переобладнання кімнат,  

спеціальних кабінетів. 

2. Виконання приписів МНС з пожежної безпеки (890 тис. 

грн.). 

3. Термосанація гуртожитку (9536,00 тис. грн.). 

4. Реконструкція спортивного майданчика (700,00 тис. грн.). 



 

5. Виготовлення проєктно-кошторисної документації для 

термореновації навчального корпусу згідно отриманого енерго 

сертифікату будівлі (200,00 тис.грн.). 

6. Придбання оргтехніки для освітнього процесу (проектори 

тощо), системи озвучення аудиторій (190,00 тис. грн.). 

7. Заміна сантехнічного обладнання в гуртожитку, 

реконструкція душевих приміщень (195,00 тис. грн.). 

8. Обладнання витяжної вентиляції на харчоблоці в їдальні та 

обладнання витяжної вентиляції в підвалі учбового корпусу 

(195,00 тис.грн.). 

9. Виготовлення пандусу з реконструкцією сходинок 

гуртожитку по вул. Шевченка, 13 відповідно до проєктно-

кошторисної документації (102,00 тис.грн.). 

Всі проблемні питання, які потребують додаткового 

фінансування подані в управління охорони здоров'я при 

формуванні бюджету на 2020 рік. 

 

Ректор                                                                  В.Й. Шатило 


