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I(ерiвникам
виlцих Ntедичних
навчальних закладiв

шановнi колеги!

ЖитомирськиIi медичI{ий iнсти,гут Житоп.rирськоТ обласноi ради повторно

iнформус про проведення тематичного у,досконалення для викладачiв заIсцадiв

N,rедичноТ освiти у II пiврiччi2021року. 11роведення циклiв заплановано на жовтень

(з 18.10 по 22.|0) та листоIIад (з 15.1 l по 19.1 1) 2021року.

Навчання буде llроходити в онлайн-форматi (в програмi Zoorn), lrротягом

п'яти робочих днiв з вi7]ривом вiд виробниц,гва.

Просимо до 08.10,2а2lр. надати iнформачiю про вl.лкладачiв, tцо потребують

пiдвиrцення квалiфiкацiТ" з вказанням TepMiHy: назви циклч та назви предмету (див.

Що;iаток 1).

Ректор (пiдпис icHyc) BiKTop ШАТИЛО
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Поштова адреса:10002, м. Житомир, вул. В.Бердичiвська, 46115.

Контакти: телефоIlфакс (04 1 2) 4З-08-9 1, (04|2) 42-I4-2a,

e-mail ztims.courses@ gmail.corn

143
90400, вул.
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Перелiк циклiв та дисциплiн тематичного удосконалення викпадачiв закладiв вищоi
освiти <<Iнновацiйнi технологii у вищiй медичнiй ocBiTi з формування професiйноi

майстерностi через компетентнiсну складову. Теорiя i методика викладання ocBiTнix
дпсциплiн>> за 30-ти годинною програмою (1 кредит €КТС) на базi Житомирського медично

iнституту ЖитомирськоТ обласноi ради на 2021 piK

м
зlп

Назва циклу Назви дисциплiн (зразок)

1 flогляд за хворимll Основи N4едсестринства.

fiог,тяд за хворими.
Зага:ьний догляд за хворIами та N{едична
ман iпулячiйна TexHiKa.
Ман i пl,л яrti й на TexHi ка в клiнiчнiй п,rедицинi.

2. Внутрiшня медициЕа Внутрiшня медицина.
Внутрiшнi хвороби.
Медсестринство у внlrтрirпнiй шrедицинi.
Клiнiчне медсестринство в терапiТ.
Пропедевтика внl,трiшньоi медицини.

_) Щисциплiни терапевтичного профirшо Сiмейна \.{едицина
Медсестринство в сiмейнiй мелицитli.
Медсестринство в геронтологii, герiатрil та
паliативнiй медициrri.
Обстеження та оцiнка стан!, здоров'я людини.
Внчтрiшня медицина, геронтологiя" герiатрiя.
Геронтологiя. герiатрiя та лацiативна Nrедицина.
Ф,глrзiатрiя.

4 Хiрургiя Хiру,ргiя.
Медсест,ринство в хiрургiТ.
Клiнi.лне lIедсестринство в хiрургii

5 Щисчиплjни хiрургiчного профiлю Медсестринство в оториноларинго.lrогiТ.
Оториноларингологiя.
Медсестринство в офтачьмо-тtогii.
Офтzпьпrологiя.
Медсестринство в онкtlлогii.
онкологiя.
Урологiя.

6 Педiатрiя Пелiатрiя.
Медсестринство в педiатрiТ.
Клiнiчне медсестринство в педiатрii.
Пропедевтика педiатрiТ.

7 Акушерствtl та гiнеколtlгiя

i.l i!

Акушерство.
гiнекологiя.
Медсестринство в акушерствi i гiнекологiТ,
Регrродуктивне здоров'я та планування сiп,т'Т

I-iнекологiя i репродуктивне здоров'я та
ппанування ciM'T.
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8 Спецiацьнi дисцил.цiни Медсестринство в неврологiТ, психiатрiТ та
наркологiТ.
Неврологiя та rrсихiатрiя з наркологiею.
Медсестринство в дерматологiТ та венерологii.
Щерматолоl,iя та венерологiя.
МедсестриЕство в професiйrriй патолоr,iТ.
Медсестринство в iнфектологii.
Епiдеlчлiологiя та iнфектологiя.
Ешiдемiологiя.

9 НевiдкладItа медична доIтомога Невiдкладнi стани у внутрiшнiй пледицинi.
Невiдкладнi стани в хiрl,ргiТ.
Невiлкладнi стани в акушерствi та гiнекологiТ.
Анестезiологiя i реанiмацiя.
Невiдкладнi стани в педiатрii.
НМД при масових гtодiях.
НNlД при травмах в оториноларингологiТ та
офтаrьмологiТ на до госпiтальному етапi.
НN{Д при шкiрно-венерологiчних захворюваннях
на Jo госпiта_пьномч етапi.

10 Сr,оп.латологiя С]томатологiчнi дисциллiни.
Ортопедичнi дисциплiни.

11 Фiзична терапiя Фiзична терапiя.
Ерготерапiя,
]Vlедична та соцiальна реабiлiтаuiя.
Лiкувапьний масаж.

12. Технологii медичноi дiагностики та
;riкування

Гiстологiя. цитологiя та ембрiологiя
Гiгiсна з гiгiенiчною експертизою.
Клiн iчна зrабораторна дiагностика.

13 Загальномедичнi дисциплiни медичноi бiологiя.
Медична хiмiя.
Анатомiя людини.
Фiзiоrогiя.
Патоморфоло гiя та патофiзiологiя.
Мiкробiологiя.
Фармакологiя та медLILIна рецеIlтура.
Медлtчне та фармачевтичне товарознавство
Екологiя.

11. Медико-соцiальнi дисцигrлiни l\4едсестринськi теорii та процес.
Медсестринська етика та деонтологiя
Медична психологiя.
Основи загальноТ та медичноi гlсихологiТ,
Громадське здоров'я та гроп,lадське

медсестринство,
Менедrкпrент i лiдерство в медсестринствi.
Безшечний лiкарняний простiр.
Iсторiя медицини i медсестринства.
Соцiацьна медицина.
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