
Шановні абітурієнти! 
Житомирський медичний інститут надає інформацію та відповіді на 

запитання, які цікавлять абітурієнтів і їх батьків стосовно можливостей 
навчально-виховного процесу. 

 
Питання: 

• Чи проходять студенти інституту практику за кордоном (цікавляться 
125 респондентів) ? 

- Так, студенти нашого навчального закладу мають змогу проходити практику 
та стажування в багатьох європейських країнах: Польщі, Чехії, Словаччині, 
Німеччині та ін. Інститут співпрацює з провідними навчальними медичними 
закладами та медичними установами й організаціями Європи.  
• Які додаткові освітні послуги я можу здобути у вашому навчальному 

закладі (цікавляться 350 респондентів) ? 
- На базі нашого навчального закладу студенти мають змогу відвідувати курси 
масажу, косметології, додатково вивчати іноземні мови, отримують сертифікат 
по спеціальності курсів, та в подальшому працювати по зазначеним 
спеціальностям.  
• Чи отримують студенти стипендію (цікавляться 210 респондентів)? 
- Студенти інституту відповідно до вимог, визначених законодавством 
України, мають можливість отримувати академічну чи соціальну стипендію.  
• Де саме працевлаштовуються випускники вашого інституту 

(цікавляться 290 респондентів)? 
- Нашим випускникам гарантується працевлаштування у медичних закладах 
міста та області та за межами області і за кордоном; випускники, які здобули 
освітній ступінь «бакалавр» і «магістр», сьогодні мають змогу працювати на 
посадах викладачів у вищих медичних закладах України, очолювати 
медсестринські служби в лікувальних закладах.  
• Чи беруть студенти участь у конференціях (цікавляться 90 

респондентів)? 
- Так, на базі навчального закладу щорічно проводиться ряд наукових 
конференцій обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня. До того ж, 
студенти інституту беруть участь у наукових форумах України та за кордоном. 
• Як в інституті організовано дозвілля студентів (цікавляться 180 

респондентів)? 
- Студенти інституту мають можливості брати участь у роботі спортивних 
секцій, гуртках, спортивних олімпіадах, творчих конкурсах, фестивалях, мають 
змогу розвивати свої таланти під наставництвом майстрів спорту з різних 
видів, художніх керівників інституту та висококваліфікованих педагогів. 
Окрім того, кожен має змогу долучитися до активної громадської, 
волонтерської роботи.  
• Чи є у вашому навчальному закладі гуртожиток, їдальня (цікавляться 

310 респондентів)? 



- Так, в інституті є гуртожиток на 400 місць та їдальня з широким 
асортиментом страв і ви вже зараз можете оцінити якість і ціну. Завітайте до 
молодіжного центру «Альтаїр». 
• Чи дійсно в інституті працюють програми підтримки студентів, в тому 

числі компенсація вартості навчання, виплата стипендії, інших видів 
матеріальної допомоги від клінік, у яких в подальшому гарантується 
працевлаштування медичних фахівців (цікавляться 155 респондентів)?  
- Так, клініки України та Європи зацікавлені у випускниках інституту, 

готові надавати стипендіальне забезпечення, частково оплачувати вартість 
навчання. 

- На вересень 2018 року планується провести зустрічі з новим набором 
студентів з представниками провідних клінік столиці і України, де 
планується розгляд зазначених питань. 


