
№ з/п Назва 

установи, 

з  якою є 

співпраця 

Назва 

договору 

про 

співпрацю 

Дата 

укладання 

догшовору 

Термін 

дії 

договору 

Ким 

підписа

но 

договір 

   Зміст договору 

 

                                           Стоматологічний  факультет 

1. Військово-

медичний 

клінічний 

центр 

м.Львів 

Державної 

прикордон

ної 

служби 

України 

Договір про 

співпрацю 

17.10.2019 

р. 

2021р. Начальн

ик полк. 

м.с. 

Іващен 

ко А.А. 

Забезпечення 

організації 

навчальної, 

методичної, наукової 

діяльностей  із 

залученням 

кваліфікованих 

фахівців інституту. 

Співпраця з питань 

виконання комплексу 

заходів щодо 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

та надання 

практичної, 

методичної та 

наукової допомоги 

персоналу Центру 

2. Комуналь

не  

некомер 

ційне 

підприєм 

ство 

«Стомато 

логічна 

полікліні 

ка№4» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

02.01.2018 

р. 

2021р. Голов 

ний 

лікар 

Нестор 

Р.А. 

 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

3. Комуналь

не  

некомер 

ційне 

підприєм 

ство 

«Стомато 

логічна 

полікліні 

ка№1»   

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

02.01.2018 

р. 

2021р. Голов 

ний 

лікар 

Питльо 

ваний 

П.В. 

 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 



4. 

 

 

 

 

 

 

Комуналь

не 

некомер 

ційне 

підприєм 

ство «8 - а  

міська 

клінічна 

лікарня 

м.Львова» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

16.10.2019 

р. 

2021р. Голов 

ний 

лікар 

Обора 

нець 

В.Р. 

 

 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

 5. Комуналь

не 

некомер 

ційне 

підприєм 

ство 

Львівської 

обласної 

ради  

«Львів  

ський 

обласний 

госпіталь 

ветеранів 

війн та 

репресова

них» 

ім.Юрія 

Липи 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

03.07.2017 

р. 

2022р. Голов 

ний 

лікар 

Федунь 

П.І. 

 

 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

6. Стоматоло

гічне мале  

підприєм 

ство „Гай” 

Угода про 

співпрацю 

12.10.2017 

р. 

2022р. Дирек 

тор 

Амізян 

А.А. 

Спільна діяльність з 

питань допомоги в 

організації 

навчального процесу 

для студентів 

стоматологічного 

факультету, 

ефективного 

використання 

матеріальних, 

кадрових ресурсів та 

наукового потенціалу 

сторін 

7. Стоматоло

гічний 

центр ПП 

«Лікденс» 

Угода про 

співпрацю 

15.02.2016 

р. 

2021р. Дирек 

тор 

Комар 

ницький 

Спільна діяльність з 

питань допомоги в 

організації 

навчального процесу 



О.Б. для студентів 

стоматологічного 

факультету, 

ефективного 

використання 

матеріальних, 

кадрових ресурсів та 

наукового потенціалу 

сторін 

8. Стоматоло

гічний 

центр ПП 

«Перфект 

Дент» 

Угода про 

співпрацю 

04.04.2016 

р. 

2021р. Дирек 

тор 

проф. 

Дрогом

ирецька 

М.С. 

Спільна діяльність з 

питань допомоги в 

організації 

навчального процесу 

для студентів 

стоматологічного 

факультету, 

ефективного 

використання 

матеріальних, 

кадрових ресурсів та 

наукового потенціалу 

сторін 

9. Військово-

медичний 

клінічний 

центр 

Західного 

регіону 

Угода про 

співпрацю 

17.02.2020 

р. 

2021р. Началь 

ник 

полк. 

м.с. 

Гайда 

І.М. 

З метою 

забезпечення 

високого рівня 

кваліфікації 

медичного 

персоналу,ефективно

го використання 

кадрів та наукового 

потенціалу 

10. 

 

 

 

ПП 

«Клініка 

стоматоло

гії» ФОП 

Гуменюк 

О.М. 

Угода про 

співпрацю 

14.07.2017 

р. 

2022р. Дирек 

тор 

к.пед.н.,

доц. 

Гуме 

нюк 

О.М. 

Спільна діяльність з 

питань допомоги в 

організації 

навчального процесу 

для студентів 

стоматологічного 

факультету, 

ефективного 

використання 

матеріальних, 

кадрових ресурсів та 

наукового потенціалу 

сторін 



11. ТзОВ 

“Медич 

ний  

центр” 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

15.01.2019 

р. 

2024р. Дирек 

тор 

Бринь 

В.Я. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

12. Стоматоло

гічна 

клініка 

ФОП 

Москаль 

І.І. 

Угода про 

співпрацю 

01.06.2020 

р. 

2025р. Дирек 

тор 

Москаль 

І.І. 

Спільна діяльність з 

питань допомоги в 

організації 

навчального процесу 

для студентів 

стоматологічного 

факультету, 

ефективного 

використання 

матеріальних, 

кадрових ресурсів та 

наукового потенціалу 

сторін 

13. ПП «Бунь 

Ю.М.» 

Клініка 

стоматоло

гії  

               

 

Угода про 

співпрацю 

19.12.2019 

р. 

  

 

2024р. Дирек 

тор Бунь 

Ю.М. 

Спільна діяльність з 

питань допомоги в 

організації 

навчального процесу 

для студентів 

стоматологічного 

факультету, 

ефективного 

використання 

матеріальних, 

кадрових ресурсів та 

наукового потенціалу 

сторін 

14. Стоматоло

гічна 

клініка 

ТзОВ 

«Медични

й коледж 

«Монада» 

Угода про 

співпрацю 

між ТзОВ 

„Львівський 

медичний 

інститут” та 

ТзОВ 

«Медичний 

коледж 

«Монада»  

30.05.2005 

р. 

Безтермі

нова 

Дирек 

тор 

Гайдучо

к І.Г. 

Спільна діяльність з 

питань допомоги в 

організації 

навчального процесу 

для студентів 

стоматологічного 

факультету, 

ефективного 

використання 

матеріальних, 

кадрових ресурсів та 

наукового потенціалу 

сторін 



15. АТ 

«Українсь

ка 

залізниця» 

Філія 

«Центр 

охорони 

здоров’я» 

Львівська 

клінічна 

лікарня на 

залізнично

му 

транспорті 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

20.02.2020 

р. 

2021р. В.О.Гол

овного 

лікаря 

Палій 

Н.- О.І. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

16. КЗ ЛОР 

«Львівськ

ий 

обласний 

клінічний 

психоневр

ологічний 

диспансер

» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

04.09.2017 

р. 

2022р. Головни

й лікар 

Яєчник 

В.В. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної  практики 

студентів інституту 

17. Клініка 

репродукц

ії людини 

"Альтерна

тива" 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

02.11.2018 

р. 

 

 

 

2023р. Директо

р 

Палига 

І.Є. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

18. КНП «3-я 

міська 

клінічна 

лікарня м. 

Львова» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

03.04.2019 

р. 

 

2024р. Головни

й лікар 

Олійник 

В.П. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

19. КНП «4-а 

міська 

клінічна 

лікарня м. 

Львова» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

21.01.2019 

р. 

 

 

 

2024р. Головни

й лікар 

Чуловсь

кий Я.Б. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 



20. КНП «5-а 

міська 

клінічна 

лікарня м. 

Львова» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

25.02.2019 

р. 

 

2024р. Головни

й лікар 

Матвієв 

Б.М. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

21. КНП 

«Клінічна 

лікарня 

швидкої 

медичної 

допомоги 

м. Львова» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

10.01.2020 

р. 

2021р. Головни

й лікар 

Воробел

ь О.М. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

22. КНП 

«Львівська 

обласна 

інфекційн

а клінічна 

лікарня» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

04.12.2018 

р. 

2023р. Директо

р 

Федорен

ко С.М. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної  практики 

студентів інституту 

23. КНП 

«Міська 

дитяча 

клінічна 

лікарня м. 

Львова» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

01.12.2007 

р. 

Зі 

щорічно

ю 

автопрол

онгацією 

Головни

й лікар 

Квіт Д.І. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

24. КНП 

«Пологови

й 

клінічний 

будинок 

№1 м. 

Львова» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

20.03.2019 

р. 

2024р. Головни

й лікар 

Шекета 

Л.Д. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

25. КНП ЛОР 

«Львівська 

обласна 

клінічна 

лікарня» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

29.10.2020 

р.  

2025р. Генерал

ьний 

директо

р Гичка 

М.М. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

26. КНП ЛОР 

«Львівська 

обласна 

клінічна 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

07.10.2019 

р. 

2024р. Генерал

ьний 

директо

р 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної  практики 



психіатри

чна 

лікарня» 

студентів Маланч

ук А.З. 

студентів інституту 

27. КНП ЛОР 

«Львівськ

ий 

державний 

обласний 

перинатал

ьний 

центр» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

25.10.2018 

р. 

2023р. В.О.дир

ектора 

Потапов 

І.А. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

28. КНП ЛОР 

«Львівськ

ий 

обласний 

державний 

клінічний 

лікувально

-

діагностич

ний 

ендокрино

логічний 

центр» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

05.09.2018 

р. 

2023р. Головни

й лікар 

Вендзел

ович 

Ю.М. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної  практики 

студентів інституту 

29. КНП ЛОР 

«Львівськ

ий 

обласний 

клінічний 

лікувально

-

діагностич

ний 

кардіологі

чний 

центр» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

17.09.2019 

р. 

2024р. Дирек 

тор 

Павлик 

С.С. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної  практики 

студентів інституту 

30. КНП ЛОР 

«Львівськ

ий 

обласний 

медичний 

центр 

превенції 

та терапії 

узалежнен

ь» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

15.01.2019 

р. 

2024р. Дирек 

тор 

Кабанчи

к М.О. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної  практики 

студентів інституту 



31. КНП ЛОР 

«Львівськ

ий 

обласний 

шкірно-

венерологі

чний 

диспансер

» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

06.11.2020 

р. 

2023р. Директо

р 

Вісьтак 

Я.В. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної  практики 

студентів інституту 

 

 

32. КНП ЛОР 

«Львівськ

ий 

онкологіч

ний 

регіональн

ий 

лікувально

-

діагностич

ний 

центр» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

16.09.2019 

р. 

2024р. Директо

р 

Ковальч

ук І.В. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної  практики 

студентів інституту 

 

 

 

33. Косметоло

гічний 

салон 

“Сан – 

Cоль” 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

28.01.2019 

р. 

2024р. Директо

р Котик 

С.З. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної  практики 

студентів інституту 

34. КП 

“Аптека 

№293” 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

21.01.2019 

р. 

2024р. Директо

р Кузь 

В.П. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

35. КП ЛОР 

“Аптека 

№1 ” 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

11.11.2020 

р. 

2025р. Директо

р Бик 

Н.В. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 



36. КП ЛОР 

“Міжлікар

няна 

аптека № 

272” 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

29.04.2020 

р. 

2025р. Директо

р 

Заболот

ня З.О. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

37. Львівська 

міська 

косметоло

гічна 

лікарня 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

05.01.2017 

р. 

2025р. Головни

й лікар 

Данів 

І.Б. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної практики 

студентів інституту 

38. Медичний 

заклад 

“ДВ” 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

21.01.2019 

р. 

2024р. Директо

р 

Дороше

нко-

Кравчик 

М.В. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної  практики 

студентів інституту 

39. ТзОВ 

«Аптека 

№44» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

11.11.2020 

р. 

2025р. Директо

р  Худзік 

І.Г. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

40. ТзОВ 

“ЛАЗЕР 

Плюс 

Львів” 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

27.10.2020 

р. 

2025р. Директо

р Куцин 

І.М. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної  практики 

студентів інституту 

41. Центр 

дерматоло

гії та 

косметоло

гії «Ново 

Дерм» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

28.01.2019 

р. 

 

2024р. Директо

р  Білик 

Л.Є. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної  практики 

студентів інституту 

42. Центр 

фізичної 

реабілітаці

ї 

«Формула 

руху» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

12.11.2020 

р. 

2025р. Директо

р 

Федоров

ич О.Б. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 



43. Філія ДП 

“Централь

на 

лабораторі

я з аналізу 

якості 

лікарських 

засобів і 

медичної  

продукції” 

у м. Львів 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

02.11.2020 

р. 

2025р. Директо

р 

Змейко 

С.О. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

44. Міжнарод

ний центр 

корекції 

постави 

Оксани 

Слінько 

"Академія 

Грація" 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

14.12.2020 

р. 

2025р. Директо

р 

Слінько 

О.О. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

45. ТзОВ 

«Медични

й центр 

фізичної 

реабілітаці

ї та 

медицини 

болю 

Інново» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

18.12.2020 

р. 

2025р. Директо

р Пшик 

Я.О. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

46.  Клініка 

стоматоло

гії ПП 

«Блакить» 

 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

10.01.2019 

р. 

2024р. Директо

р Семен 

Р.Р. 

Спільна діяльність з 

питань допомоги в 

організації 

навчального процесу 

для студентів 

стоматологічного 

факультету, 

ефективного 

використання 

матеріальних, 

кадрових ресурсів та 

наукового потенціалу 

сторін 



47. КП «1-ша 

міська 

клінічна 

лікарня 

імені 

Князя 

Лева» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

18.02.2019 

р. 

2022р. Головни

й лікар 

Джафар

ова Д.М. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

                                          Фармацевтичний факультет 

1. Ботаніч 

ний сад 

Національ

ного 

Лісотехніч

ного 

Універси 

тету 

України 

Договір на 

проведення 

навчальної, 

навчально-

виробничої 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

23.07.2018р 2023р. Дирек 

тор 

канд.с/г 

наук 

Пацура 

І.М. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної, 

навчально-

виробничої та 

виробничої практик 

студентів інституту 

2. Ботаніч 

ний сад  

Львівсько 

го 

Національ

ного 

Універси 

тету 

ім.Івана 

Франка 

Договір на 

проведення 

навчальної, 

навчально-

виробничої 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

24.07.2018р 2023р. Дирек 

тор 

канд. 

біол. 

наук, 

доц. 

Проко 

пів А.І. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної, 

навчально-

виробничої та 

виробничої практик 

студентів інституту 

3. Комуналь

не 

підприєм 

ство  

“Аптека 

№293”  

м.Львова 

Договір на 

проведення 

навчальної, 

навчально-

виробничої 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

21.01.2019р 2024р. Дирек 

тор 

канд. 

фарм. 

наук 

Кузь 

В.П. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної, 

навчально-

виробничої та 

виробничої практик 

студентів інституту 



4. Комуналь

не 

підприєм 

ство  

Львівської 

обласної 

ради 

«Міжлікар

няна 

аптека № 

272» 

Договір на 

проведення 

навчальної, 

навчально-

виробничої 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

29.04.2020р 2025р. Дирек 

тор 

Заболот

ня  З.О. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної, 

навчально-

виробничої та 

виробничої практик 

студентів інституту 

5. Комуналь

не 

некомер 

ційне 

підприєм 

ство 

Львівської 

обласної 

ради 

«Львів 

ський 

обласний 

державний 

клінічний 

лікувально

-

діагностич

ний 

ендокрино

логічний 
центр»   

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

05.09.2018р 2023р. Голов 

ний 

лікар 

Вендзе 

лович 

Ю.М. 

Забезпечення 

організації 

проведення 

навчальної  практики 

студентів інституту 

6. Львівська 

міська 

косметоло

гічна 

лікарня 

Договір на 

проведення 

навчальної, 

навчально-

виробничої 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

05.01.2017р 2022р. Голов 

ний 

лікар 

Данів  

І.Б. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної, 

навчально-

виробничої та 

виробничої практик 

студентів інституту 

7. Медичний 

заклад 

“ДВ” 

Договір на 

проведення 

навчальної, 

навчально-

виробничої 

та 

21.01.2019р 2024р. Дирек 

тор 

к.м.н. 

Дороше

нко-

Кравчик 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної, 

навчально-

виробничої та 



виробничої 

практики 

студентів 

М.В. виробничої практик 

студентів інституту 

8. Косметоло

гічний 

салон  

“Сан – 

Cоль” 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

28.01.2019р 2024р. Дирек 

тор 

Котик 

С.З. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної, 

навчально-

виробничої та 

виробничої практик 

студентів інституту 

9. Філія ДП 

“Централь

на лабора 

торія з 

аналізу 

якості 

лікарських 

засобів і 

медичної  

продукції”  

у  м.Львів 

Договір на 

проведення 

навчальної, 

навчально-

виробничої 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

02.11.2020р 2025р. Дирек 

тор 

Змейко 

С.О. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної, 

навчально-

виробничої та 

виробничої практик 

студентів інституту 

10. Центр 

дерматоло

гії та 

косметоло

гії  «Ново 

Дерм» 

 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

28.01.2019р 2024р. Дирек 

тор 

Білик 

Л.Є 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної, 

навчально-

виробничої та 

виробничої практик 

студентів інституту 

11. КП ЛОР 

“Аптека 

№1 ” 

Договір на 

проведення 

навчальної, 

навчально-

виробничої 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

11.11.2020р

. 

2025р. Дирек 

тор Бик 

Н.В. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної, 

навчально-

виробничої та 

виробничої практик 

студентів інституту 



12. ТзОВ 

“Аптека 

№ 44 ” 

 

Договір на 

проведення 

навчальної, 

навчально-

виробничої 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

11.11.2020р 2025р. Дирек 

тор 

Худзік 

І.Г. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної, 

навчально-

виробничої та 

виробничої практик 

студентів інституту 

 

13. Військово-

медичний 

клінічний 

центр 

Західного 

регіону 

Угода про 

співпрацю 

17.02.2020 

р. 

2021р. Началь 

ник 

полк. 

м.с. 

Гайда 

І.М. 

З метою 

забезпечення 

високого рівня 

кваліфікації 

медичного 

персоналу,ефективно

го використання 

кадрів та наукового 

потенціалу 

14. ТзОВ 

“Медич 

ний  

центр” 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

15.01.2019 

р. 

2024р. Дирек 

тор 

Бринь 

В.Я. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

15. КНП ЛОР 

«Львівськ

ий 

обласний 

шкірно-

венерологі

чний 

диспансер

» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

06.11.2020 

р. 

2023р. Директо

р 

Вісьтак 

Я.В. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної  практики 

студентів інституту 

16. ПП 

«Аптека 

Аронія» 

Договір на 

проведення 

виробничої 

практики 

студентів 

   Забезпечення 

організації та 

проведення 

виробничої  

практики студентів 

інституту 

17. ТзОВ 

«Аптека 

доброго 

Договір на 

проведення 

виробничої 

практики 

   Забезпечення 

організації та 

проведення 

виробничої  



дня» студентів практики студентів 

інституту 

18. ТзОВ 

«Аптека 

низьких 

цін» 

Договір на 

проведення 

виробничої 

практики 

студентів 

   Забезпечення 

організації та 

проведення 

виробничої  

практики студентів 

інституту 

19. КНП  ЛОР 

«Львівськ

ий 

обласний 

клінічний 

лікувально

-

діагностич

ний 

кардіологі

чний 

центр» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

17.09.2019 

р. 

2024р. Дирек 

тор 

Павлик 

С.С. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної  практики 

студентів інституту 

20. 

 

АТ 

«Українсь

ка 

залізниця» 

Філія 

«Центр 

охорони 

здоров’я» 

Львівська 

клінічна 

лікарня на 

залізнично

му 

транспорті 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

20.02.2020 

р. 

2021р. В.О.Гол

овного 

лікаря 

Палій 

Н.- О.І. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

№ з/п Назва 

установи, 

з  якою є 

співпраця 

Назва 

договору 

про 

співпрацю 

Дата 

укладання 

догшовору 

Термін 

дії 

договору 

Ким 

підписа

но 

договір 

   Зміст договору 

 

                                           Медичний  факультет 



№ з/п Назва 

установи, 

з  якою є 

співпраця 

Назва 

договору 

про 

співпрацю 

Дата 

укладання 

догшовору 

Термін 

дії 

договору 

Ким 

підписа

но 

договір 

   Зміст договору 

 

                                           Медичний  факультет 

1. Військово-

медичний 

клінічний 

центр 

м.Львів 

Державної 

прикордон

ної 

служби 

України 

Договір про 

співпрацю 

28.12.2020 

р. 

До 

31.12. 

2021р. 

Начальн

ик полк. 

м.с. 

Іващен 

ко А.А. 

Забезпечення 

організації 

навчальної, 

методичної, наукової 

діяльностей  із 

залученням 

кваліфікованих 

фахівців інституту. 

Співпраця з питань 

виконання комплексу 

заходів щодо 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

та надання 

практичної, 

методичної та 

наукової допомоги 

персоналу Центру 

2. Комуналь

не  

некомер 

ційне 

підприєм 

ство 

«Стомато 

логічна 

полікліні 

ка№4» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

02.01.2021 

р. 

2024р. Голов 

ний 

лікар 

Нечипор

енко 

Б.А. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

3. Комуналь

не  

некомер 

ційне 

підприєм 

ство 

«Стомато 

логічна 

полікліні 

ка№1»   

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

05.01.2021 

р. 

2025р. Голов 

ний 

лікар 

Питльо 

ваний 

П.В. 

 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 



4. 

 

 

 

 

 

 

Комуналь

не 

некомер 

ційне 

підприєм 

ство «8 - а  

міська 

клінічна 

лікарня 

м.Львова» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

04.06.2021 

р. 

2026р. Генерал

ьний 

директо

р 

Трунква

льтер 

В.М. 

 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

 5. Комуналь

не 

некомер 

ційне 

підприєм 

ство 

Львівської 

обласної 

ради  

«Львів  

ський 

обласний 

госпіталь 

ветеранів 

війн та 

репресова

них» 

ім.Юрія 

Липи 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

03.07.2017 

р. 

2022р. Голов 

ний 

лікар 

Федунь 

П.І. 

(в даний 

час 

Генерал

ьний 

директо

р 

Прикупе

нко 

М.В. 

 

 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

6. Стоматоло

гічне мале  

підприєм 

ство „Гай” 

Угода про 

співпрацю 

12.10.2017 

р. 

2022р. Дирек 

тор 

Амізян 

А.А. 

Спільна діяльність з 

питань допомоги в 

організації 

навчального процесу 

для студентів 

факультету, 

ефективного 

використання 

матеріальних, 

кадрових ресурсів та 

наукового потенціалу 

сторін 



7. Стоматоло

гічний 

центр ПП 

«Лікденс» 

Угода про 

співпрацю 

15.02.2016 

р. 

2021р. Дирек 

тор 

Комар 

ницький 

О.Б. 

Спільна діяльність з 

питань допомоги в 

організації 

навчального процесу 

для студентів 

факультету, 

ефективного 

використання 

матеріальних, 

кадрових ресурсів та 

наукового потенціалу 

сторін 

8. 

 

 

 

ПП 

«Клініка 

стоматоло

гії» ФОП 

Гуменюк 

О.М. 

Угода про 

співпрацю 

14.07.2017 

р. 

2022р. Дирек 

тор 

к.пед.н.,

доц. 

Гуме 

нюк 

О.М. 

Спільна діяльність з 

питань допомоги в 

організації 

навчального процесу 

для студентів 

факультету, 

ефективного 

використання 

матеріальних, 

кадрових ресурсів та 

наукового потенціалу 

сторін 

9. ТзОВ 

“Медич 

ний  

центр” 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

15.01.2019 

р. 

2024р. Дирек 

тор 

Бринь 

В.Я. (в 

даний 

час 

Директо

р Піскур 

А.В.) 

 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

10. Стоматоло

гічна 

клініка 

ФОП 

Москаль 

І.І. 

Угода про 

співпрацю 

01.06.2020 

р. 

2025р. Дирек 

тор 

Москаль 

І.І. 

Спільна діяльність з 

питань допомоги в 

організації 

навчального процесу 

для студентів 

факультету, 

ефективного 

використання 

матеріальних, 

кадрових ресурсів та 

наукового потенціалу 

сторін 



11. ПП «Бунь 

Ю.М.» 

Клініка 

стоматоло

гії  

               

 

Угода про 

співпрацю 

19.12.2019 

р. 

  

 

2024р. Дирек 

тор Бунь 

Ю.М. 

Спільна діяльність з 

питань допомоги в 

організації 

навчального процесу 

для студентів 

факультету, 

ефективного 

використання 

матеріальних, 

кадрових ресурсів та 

наукового потенціалу 

сторін 

12. Стоматоло

гічна 

клініка 

ТзОВ 

«Медични

й коледж 

«Монада» 

Угода про 

співпрацю 

між ТзОВ 

„Львівський 

медичний 

інститут” та 

ТзОВ 

«Медичний 

коледж 

«Монада»  

30.05.2005 

р. 

Безтермі

нова 

Дирек 

тор 

Гайдучо

к І.Г. 

Спільна діяльність з 

питань допомоги в 

організації 

навчального процесу 

для студентів 

факультету, 

ефективного 

використання 

матеріальних, 

кадрових ресурсів та 

наукового потенціалу 

сторін 

13. АТ 

«Українсь

ка 

залізниця» 

Філія 

«Центр 

охорони 

здоров’я» 

Львівська 

клінічна 

лікарня на 

залізнично

му 

транспорті 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

14.07.2021 

р. 

До 

31.12. 

2026р. 

В.О.Гол

овного 

лікаря 

Палій 

Н.- О.І. 

(в даний 

час 

Генерал

ьний 

директо

р 

Рижковс

ький 

В.О.) 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

14. КНП  ЛОР 

«Львівськ

ий 

обласний 

клінічний 

психоневр

ологічний 

диспансер

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

04.09.2017 

р. 

2022р. Головни

й лікар 

Яєчник 

В.В. 

 ( в 

даний 

час 

в.о.дире

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної  практики 

студентів інституту 



» ктора 

Торопов

а Т.Б.) 

15. Клініка 

репродукц

ії людини 

"Альтерна

тива" 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

02.11.2018 

р. 

 

 

 

2023р. Директо

р 

Палига 

І.Є. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

16. КНП «3-я 

міська 

клінічна 

лікарня м. 

Львова» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

03.04.2019 

р. 

 

2024р. Головни

й лікар 

Олійник 

В.П. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

17. КНП «4-а 

міська 

клінічна 

лікарня м. 

Львова» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

21.01.2019 

р. 

 

 

 

2024р. Головни

й лікар 

Чуловсь

кий Я.Б. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

18. КНП «5-а 

міська 

клінічна 

лікарня м. 

Львова» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

15.09.2021 

р. 

 

2026р. Генерал

ьний 

директо

р  

миськів 

А.І. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

19. КНП  ЛОР 

«Львівська 

обласна 

інфекційн

а клінічна 

лікарня» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

04.12.2018 

р. 

2023р. Генерал

ьний 

директо

р 

Федорен

ко С.М. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної  практики 

студентів інституту 

20. КНП 

«Міська 

дитяча 

клінічна 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

21.09.2021 

р. 

2026р. Головни

й лікар 

Квіт Д.І. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 



лікарня м. 

Львова» 

виробничої 

практики 

студентів 

виробничої практик 

студентів інституту 

21. КНП 

«Пологови

й 

клінічний 

будинок 

№1 м. 

Львова» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

20.03.2019 

р. 

2024р. Головни

й лікар 

Шекета 

Л.Д. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

22. КНП ЛОР 

«Львівська 

обласна 

клінічна 

лікарня» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

29.10.2020 

р.  

2025р. Генерал

ьний 

директо

р Гичка 

М.М. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

23. КНП ЛОР 

«Львівська 

обласна 

клінічна 

психіатри

чна 

лікарня» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

07.10.2019 

р. 

2024р. Генерал

ьний 

директо

р 

Маланч

ук А.З. 

(в даний 

час 

Генерал

ьний 

директо

р 

Чечотка 

Б.Р.) 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної  практики 

студентів інституту 

24. КНП ЛОР 

«Львівськ

ий 

державний 

обласний 

перинатал

ьний 

центр» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

25.10.2018 

р. 

2023р. В.О.дир

ектора 

Потапов 

І.А. 

(в даний 

час 

Директо

р 

Малачи

нська 

М.Й.) 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 



25. КНП ЛОР 

«Львівськ

ий 

обласний 

державний 

клінічний 

лікувально

-

діагностич

ний 

ендокрино

логічний 

центр» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

05.09.2018 

р. 

2023р. Директо

р 

Вендзіл

ович 

Ю.М. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної  практики 

студентів інституту 

26. КНП ЛОР 

«Львівськ

ий 

обласний 

клінічний 

лікувально

-

діагностич

ний 

кардіологі

чний 

центр» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

17.09.2019 

р. 

2024р. Дирек 

тор 

Павлик 

С.С. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної  практики 

студентів інституту 

27. КНП ЛОР 

«Львівськ

ий 

обласний 

медичний 

центр 

превенції 

та терапії 

узалежнен

ь» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

15.01.2019 

р. 

2024р. Дирек 

тор 

Кабанчи

к М.О. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної  практики 

студентів інституту 

28. КНП ЛОР 

«Львівськ

ий 

обласний 

шкірно-

венерологі

чний 

диспансер

» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

06.11.2020 

р. 

2023р. Директо

р 

Вісьтак 

Я.В. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної  практики 

студентів інституту 

 

 



29. КНП ЛОР 

«Львівськ

ий 

онкологіч

ний 

регіональн

ий 

лікувально

-

діагностич

ний 

центр» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

16.09.2019 

р. 

2024р. Директо

р 

Ковальч

ук І.В. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної  практики 

студентів інституту 

 

 

 

30. Косметоло

гічний 

салон 

“Сан – 

Cоль” 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

28.01.2019 

р. 

2024р. Директо

р Котик 

С.З. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної  практики 

студентів інституту 

31. КП 

“Аптека 

№293” 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

21.01.2019 

р. 

2024р. Директо

р Кузь 

В.П. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

32. КП ЛОР 

“Аптека 

№1 ” 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

11.11.2020 

р. 

2025р. Директо

р Бик 

Н.В. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

33. КП ЛОР 

“Міжлікар

няна 

аптека № 

272” 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

29.04.2020 

р. 

2025р. Директо

р 

Заболот

ня З.О. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

34. Львівська 

міська 

косметоло

гічна 

лікарня 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

05.01.2017 

р. 

2022р. Головни

й лікар 

Данів 

І.Б. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної практики 

студентів інституту 



35. Медичний 

заклад 

“ДВ” 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

21.01.2019 

р. 

2024р. Директо

р 

Дороше

нко-

Кравчик 

М.В. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної  практики 

студентів інституту 

36. ТзОВ 

«Аптека 

№44» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

11.11.2020 

р. 

2025р. Директо

р  Худзік 

І.Г. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

37. ПП «Львів 

Сапфір» 

(ТзОВ 

“ЛАЗЕР 

Плюс 

Львів”) 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

27.10.2020 

р. 

2025р. Директо

р Куцин 

І.М. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної  практики 

студентів інституту 

38. Центр 

дерматоло

гії та 

косметоло

гії «Ново 

Дерм» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

практики 

студентів 

28.01.2019 

р. 

 

2024р. Директо

р  Білик 

Л.Є. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної  практики 

студентів інституту 

39. Центр 

фізичної 

реабілітаці

ї 

«Формула 

руху» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

12.11.2020 

р. 

2025р. Директо

р 

Федоров

ич О.Б. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

40. Філія ДП 

“Централь

на 

лабораторі

я з аналізу 

якості 

лікарських 

засобів і 

медичної  

продукції” 

у м. Львів 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

02.11.2020 

р. 

2025р. Директо

р 

Змейко 

С.О. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 



41. Міжнарод

ний центр 

корекції 

постави 

Оксани 

Слінько 

"Академія 

Грація" 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

14.12.2020 

р. 

2025р. Директо

р 

Слінько 

О.О. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

42. ТзОВ 

«Медични

й центр 

фізичної 

реабілітаці

ї та 

медицини 

болю 

Інново» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

18.12.2020 

р. 

2025р. Директо

р Пшик 

Я.О. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

43.  Клініка 

стоматоло

гії ПП 

«Блакить» 

 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

10.01.2019 

р. 

2024р. Директо

р Семен 

Р.Р. 

Спільна діяльність з 

питань допомоги в 

організації 

навчального процесу 

для студентів 

факультету, 

ефективного 

використання 

матеріальних, 

кадрових ресурсів та 

наукового потенціалу 

сторін 

44. КП «1-ша 

міська 

клінічна 

лікарня 

імені 

Князя 

Лева» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

18.02.2019 

р. 

2022р. Головни

й лікар 

Джафар

ова Д.М. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

45. ТзОВ 

«Медични

й центр 

СвятоїПар

аскеви»  

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

03.06.2021 

р. 

2024р. Виконав

чий 

директо

р 

Левченк

о Д.О. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 



46. Реабілітац

ійний 

центр 

«Еліта»  

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

03.06.2021 

р. 

2024р. Директо

р 

Козявкі

на Н.В. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

47. ПП 

«Ехомед» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

04.06.2021 

р. 

2026р. Директо

р 

Прокопч

ук Н.М. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 

48. ФОП 

Регеда 

С.М. 

Стоматоло

гічний і 

косметоло

гічний 

кабінет 

М’S 

Estetic 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

14.07.2021 

р. 

2026р. Директо

р Регеда 

С.М. 

Спільна діяльність з 

питань допомоги в 

організації 

навчального процесу 

для студентів 

факультету, 

ефективного 

використання 

матеріальних, 

кадрових ресурсів та 

наукового потенціалу 

сторін 

49. 

 

 

 

ПП 

«Стоматол

огічна 

клініка 

№1» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

14.07.2021 

р. 

2026р. Директо

р 

Глинськ

а-Обух 

М.Р. 

Спільна діяльність з 

питань допомоги в 

організації 

навчального процесу 

для студентів 

факультету, 

ефективного 

використання 

матеріальних, 

кадрових ресурсів та 

наукового потенціалу 

сторін 

50. « Центр 

медичних 

інновацій 

NOVO» 

Договір на 

проведення 

навчальної 

та 

виробничої 

практики 

студентів 

07.10.2021 

р. 

2026р. Директо

р 

Климов

ич Н.Д. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

навчальної та 

виробничої практик 

студентів інституту 



51. ТзОВ 

"ВІДПОЧИН

КОВО-

ОЗДОРОВЧИ

Й 

КОМПЛЕКС 

"ВЕРНИГОР

А" 

 

Договір на 

проведення 

виробничої 

практики 

студентів 

21.09.2021 

р. 

2026р. Директо

р 

Кобилец

ька С.О. 

Забезпечення 

організації та 

проведення 

виробничої практики 

студентів інституту 
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