
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

НАКАЗ

У-/. Ссі. ЛОЛ/_________________м. Житомир № /4 * - С С

Про затвердження закладів та установ охорони здоров'я, 
навчальних закладів Житомирської області та 
м. Житомира для проходження навчальної, 
виробничої, переддипломної практик здобувачами освіти 
Житомирського медичного інституту 
Житомирської обласної ради

З метою покращення підготовки спеціалістів та вдосконалення 
практичних навичок здобувачів освіти, згідно наказу МОЗ України від 
07.12.2005 року № 690 «Про затвердження Положення про організацію та 
проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних 
закладів І-ІІ рівнів акредитації», наказу Міністерства освіти України від 
08.04.1993 року № 93 «Положення про проведення практики студентів вищих 
навчальних закладів України».

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити на 2021-2026 роки заклади охорони здоров'я та навчальні
заклади базами для проходження навчальної, виробничої та переддипломної 
практичної підготовки здобувачів освіти Житомирського медичного інституту 
Житомирської обласної ради (додаток додається).

2. Керівникам закладів охорони здоров’я, що є базами практики
здобувачів Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради:

2.1. Створити необхідні умови для забезпечення проведення практик, 
надати можливість користуватися функціональними підрозділами закладів 
охорони здоров’я, забезпечити здобувачам умови безпечної роботи.

2.2. Наказом по установі призначити загального і безпосередніх 
керівників практики у відділеннях та інших функціональних підрозділах, в яких 
проводиться практика по спеціальності, організувати контроль за їх роботою.

3. Ректору Житомирського медичного інституту Житомирської обласної
ради Шатилу В. Й.:

3.1. Укласти при необхідності, продовжити угоди про співпрацю між 
базами практики зазначених у додатку закладів охорони здоров’я, навчальних 
закладів та Житомирським медичним інститутом Житомирської обласцої ради, -

І Вх .№_А_І------



3.2. В угодах передбачити виконання наказу МОЗ України від 
07.12.2005 року № 690 «Про затвердження Положення про організацію та 
проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних 
закладів І-ІІ рівнів акредитації», наказ Міністерства освіти України від 
08.04.1993 року №93 «Положення про проведення практики студентів вищих 
навчальних закладів України».

4. Наказ Департаменту охорони здоров’я Житомирської обласної 
державної адміністрації «Про затвердження лікувально-профілактичних та 
учбових закладів Житомирської області та інших областей України для 
проходження навчальної, виробничої, переддипломної практик студентами 
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» від 23.11.2017 року № 207-ОС 
вважати таким, що втратив чинність.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Т. В. о директора департаменту



Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Департаменту 
охорони здоров’я 
Житомирської обласної 
державної адміністрації
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закладів та установ охорони здоров’я, навчальних закладів 
Житомирської області та інших областей України для проходження навчальної,

виробничої, переддипломної практик здобувачів освіти Житомирського 
медичного інституту Житомирської обласної ради

Обласні лікувальні установи
1. КНП «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського» Житомирської 

обласної ради
2. КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської 

обласної ради
3. КНП «Обласний медичний спеціалізований центр» Житомирської 

обласної ради
4. КНП «Житомирська обласна психіатрична лікарня » Житомирської 

обласної ради
5. КНП«Обласний перинатальний центр» Житомирської обласної ради
6. КНП «Обласний протитуберкульозний диспансер» Житомирської

обласної ради
7. КНП «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської 

обласної ради
8. КНП «Госпіталь ветеранів війни» Житомирської обласної ради
9. КНП «Обласний медичний центр вертебрології і реабілітації»

Житомирської обласної ради
10.КНП «Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання» 

Житомирської обласної ради
11. КНП «Обласний медичний консультативно-діагностичний центр»

Житомирської обласної ради
12.КНП «Обласний міжрайонний діагностичний центр у м. Коростені» 

Житомирської обласної ради
13.КНП «Обласний медичний центр спортивної медицини» Житомирської 

обласної ради
14.КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 

Житомирської обласної ради
15.КНП «Обласний центр громадського здоров'я» Житомирської обласної 

ради



16.КУ «Житомирський обласний центр медико-соціальної експертизи» 
Житомирської обласної ради

17.КНП «Обласний центр крові» Житомирської обласної ради
18.Обласне бюро судово-медичної експертизи Житомирської обласної ради
19.КНП «Обласне патолого-анатомічне бюро» Житомирської обласної ради
20.КНП «Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини для 

дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків» 
Житомирської обласної ради

21.КНП «Обласний спеціалізований будинок дитини» Житомирської 
обласної ради

ЛПЗ Житомирського району
22.Комунальне підприємство «Лікарня № 1» Житомирської міської ради
23 .Поліклініка № 1 КП «Лікарня №1»
24.Поліклініка № 2 КП «Лікарня №1»
25.Комунальне підприємство «Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка» 

Житомирської міської ради
26.Поліклініка КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка» Житомирської міської 

ради
27.КП «Дитяча лікарня ім. В. Й. Башека» Житомирської міської ради
28.КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Житомирської 

міської ради
29.КП «Стоматологічна поліклініка №1» Житомирської міської ради
30.КП «Стоматологічна поліклініка №2» Житомирської міської ради
31 .КП «Дитяча стоматологічна поліклініка» Житомирської міської ради
32.КНП «Брусилівська лікарня» Брусилівської селищної ради
33.КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Брусилівської 

селищної ради
34.КНП «Житомирська багатопрофільна опорна лікарня» Житомирської 

районної ради
35.КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новогуйвинської 

селищної ради
36.КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тетерівської 

сільської ради Житомирського району
З 7.КНП «Амбулаторія загальної практики -  сімейної медицини» 

Станишівської сільської ради Житомирського району
З 8. КНП «Територіальне стоматологічне об’єднання» Станишівської 

сільської ради
39.КНП «Коростишівська центральна районна лікарня ім. Д.І.Потєхіна» 

Коростишівської міської ради
40.КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської 

міської ради
41. КНП «Любарська лікарня» .Любарської селищної ради
42.КНП «Любарський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Любарської селищної ради
43.КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської селищної ради



44.КНП «Попільнянський центр первинної медико -  санітарної допомоги» 
Попільнянської селищної ради

45.КНП «Центр первинної медико -  санітарної допомоги» Корнинської 
селищної ради

46.КНП «Лікарня» Пулинської селищної ради
47.КПП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Пулинської селищної ради
4 8. КНП «Амбулаторія загальної практики -  сімейної медицини»

Соколівської сільської ради
49.КНП «Радомишльська лікарня» Радомишльської міської ради
50.КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Радомишльської міської ради
51 .КНП «Потіївська АЗПСМ» Потіївської сільської ради
52.КНП «Вишевицька АЗПСМ» Вишевицької сільської ради
53.КНП «Радомишльська стоматологічна поліклініка» Радомишльської 

міської ради
54.КНП «Романівська лікарня» Романівської селищної ради
55.КНП « Центр первинної медико - санітарної допомоги Романівської 

селищної ради»
5 6.Комунальне некомерційне підприємство «Миропільська АЗПСМ»

Миропільської селищної ради
57.КНП «Хорошівська лікарня» Хорошівської селищної ради
58.КНП «Хорошівський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Хорошівської селищної ради »
59.КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоборівської 

селищної ради
60.КП «Хорошівська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка»
61.КНП «Черняхівське територіальне медичне об’єднання» Черняхівської 

селищної ради Житомирського району Житомирської області
62.КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Черняхівської 

селищної ради Житомирського району Житомирської області
63.КНП «Високівська сільська лікарська амбулаторія загальної практики- 

сімейної медицини»
64.КНП «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Вільської 

сільської ради
65.Комунальне підприємство «Стоматологічний центр», смтЧерняхів
66.КНП «Чуднівська лікарня» Чуднівської міської ради
67.КНП « Чуднівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Чуднівської міської ради

Інші заклади та служби
68.Головне управління Держпродспоживслужби в Житомирській області
69.ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони 

здоров'я України»
70.Житомирський гарнізонний військовий госпіталь (в/ч А 1065)
71.Військово-медична служба управління СБУ в Житомирській області



72.ДУ «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Житомирській 
області»

73.Благо дійна організація «Лікарняна каса Житомирської області»
74.Обласна організація Товариства Червоного Хреста України 
75.Обласний комітет профспілки працівників охорони здоров’я
76.Комунальне підприємство «Профілактика» Житомирської міської ради
77.Комунальне підприємство «Здоров’я» Житомирської міської ради
78.Комунальне підприємство «Фармація» Житомирської міської ради
79.Комунальне підприємство «Аптека №127» Житомирської міської ради


