
202

Л Ь В І В С Ь К И Й  Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  М Е Д И Ч Н И Й  У Н І В Е Р С И Т Е Т  І М Е Н І  Д А Н И Л А  Г А Л И Ц Ь К О Г О

ДЕКАН ІЗ РОБОТИ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ
Варивода Євген Степанович
кандидат медичних наук, доцент

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА
Смолькова Олена Віталіївна — к. мед. н., доцент
кафедри гістології, цитології та ембріології. Веде листу(
вання та координує міжнародні зв’язки університету
у сфері підготовки студентів і післядипломної освіти,
координує питання набору та зарахування на навчання
іноземних громадян. Відповідає на запити про підтверд(
ження документів про навчання, які видаються за межі
України англійською мовою
Серветник Марта Ігорівна — к. мед. н., доцент
кафедри патологічної анатомії. Координує навчання
студентів(іноземців медичного факультету 
Чухрай Наталя Львівна — к. мед. н., доцент кафедри
стоматології дитячого віку. Координує навчання
студентів стоматологічного та фармацевтичного
факультетів
Кусяк Світлана Орестівна — заступник декана іно(
земних студентів із організаційних питань. Координує
навчання слухачів підготовчого відділення
Матисік Світлана Ігорівна — асистент кафедри
гігієни та профілактичної токсикології. Координує
питання поселення та проживання студентів у гурто(
житках, здійснює контроль за дисципліною і переміщенням
іноземних студентів, відповідальна за післядипломне
навчання іноземців. 

ПЕРСОНАЛ МІЖНАРОДНОГО ВІДДІЛУ 
Ажмі Мар’яна Володимирівна — старший інспектор
деканату іноземних студентів. Координує питання
паспортного режиму та реєстрації, здійснює облік

оплати студентів за навчання, контроль за обов’язко(
вим медичним страхуванням іноземних студентів
Старші інспектори
Н. М. Прецель, М. В. Панчишин, А. М. Чорняк, М. О. Гон(
чарова, М. М. Мудра, М. О. Захаревич, О. М. Матвіїшин,
Х. В. Дубровська.

І
сторія створення деканату іноземних студентів бере
початок у 60�х рр. ХХ ст. У 1962 р. першим, хто очо�
лив роботу з іноземними студентами на громадських

засадах, став доцент кафедри нормальної анатомії
Б. Є. Дерінг. Він займався організацією усіх видів робіт
з іноземними студентами. У 1964 р. доц. Б. Є. Дерінга
було призначено на посаду декана з роботи з іноземними
студентами.

У 1973 р. деканом іноземних студентів стала
д. мед. н., професор кафедри нормальної фізіології, зас�
лужений працівник вищої школи УРСР Л. М. Карпенко.
У 1981 р. вона була призначена на посаду проректора
з міжнародних зв’язків, а обов’язки декана з роботи з іно�
земними студентами почав виконувати завідувач кафед�
ри урології, проф. Ц. К. Боржієвський.

Протягом 1985–1989 рр. деканом іноземних студен�
тів був доцент кафедри фтизіатрії М. Ф. Кислий. Упро�
довж 1989–1992 рр. обов’язки декана виконував доцент
кафедри терапевтичної стоматології В. Г. Сай.

У 1992 р. факультет іноземних студентів очолив
доцент кафедри хірургії № 1 О. В. Лукавецький (з 1993
до 1997 р. він виконував обов’язки проректора з міжна�
родних зв’язків, а посаду декана обіймав доцент кафедри
інфекційних хвороб О. М. Копитко).

Упродовж 1997–2000 р. відділом міжнародних
зв’язків університету керував професор кафедри гісто�
логії, цитології та ембріології О. Д. Луцик. У той час

МІЖНАРОДНИЙ ВІДДІЛ 
І ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Б. Є. ДЕРІНГ
Декан факультету

(1964–1973),
к. мед. н., доцент

Ц. К. БОРЖІЄВСЬКИЙ
Декан факультету,

(1981–1982),
д. мед. н., професор

М. Ф. КИСЛИЙ
Декан факультету

(1985–1989),
к. мед. н., доцент

В. Г. САЙ
Декан факультету

(1989–1992),
к. мед. н., доцент

Ю. І. ШЕГЕДИН
Декан факультету

(1982–1985),
к. мед. н., доцент
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розпочався якісно новий період у роботі факультету іно�
земних студентів, а саме в 1997 р. започатковано навчання
іноземних громадян на медичному, стоматологічному та
фармацевтичному факультетах англійською мовою.

З 1998 р. деканом із роботи з іноземними студентами
є доцент кафедри хірургії № 1 Є. С. Варивода.

Першим іноземним студентом стоматологічного
факультету Львівського медичного інституту став
Фадул Саїд Адбулла (Судан), який у 1960 р. розпочав,
а в 1965 р. успішно завершив навчання та отримав
учений ступінь магістра медицини. Вже в 1961 р. на
стоматологічний факультет ЛДМІ було зараховано
25 іноземних студентів — громадян Німецької Демок�
ратичної Республіки, а на медичний факультет — вісім
іноземних студентів, громадян Республіки Гана. Підго�
товка іноземних студентів на фармацевтичному факуль�
теті розпочалася у 1962 р., коли на навчання зарахували
двох громадян Ємену.

Перші студенти�іноземці, які були найкращими
випускниками середніх навчальних закладів у себе на
батьківщині, отримали можливість здобувати вищу
медичну освіту в одному з провідних вищих навчальних
закладів СРСР. З того часу понад 2 тис. громадян країн
Європи, Азії, Африки й Америки здобули освіту у Львів�
ському медичному інституті та сьогодні успішно працю�
ють за фахом. В університеті завершили післядипломну
освіту і спеціалізацію 330 іноземців, а 70 іноземних
випускників здобули вчене звання професора.

10 грудня 1984 р. на відзначення заслуг у підготовці
висококваліфікованих лікарів і провізорів, зокрема пред�
ставників іноземних держав, ЛДМІ був нагороджений
орденом Дружби народів.

У 2013–2014 навчальному році на медичному, сто�
матологічному та фармацевтичному факультетах навча�
лося і проходило післядипломну спеціалізацію понад
1000 іноземних громадян (на медичному факультеті —
627, стоматологічному — 224, фармацевтичному — 85, під�
готовчому відділенні — 83, у клінічній ординатурі — 30,
аспірантурі — троє осіб) із 44 країн (Азербайджан,
Алжир, Ангола, Бангладеш, Бахрейн, Білорусь, Бол�
гарія, Ботсвана, Великобританія, Гана, ДР Конго,
Еквадор, Єгипет, Ємен, Замбія, Ізраїль, Індія, Ірак,
Іран, Іспанія, Йорданія, Камерун, Канада, Кенія, Кіпр,
Конго, Ліван, Монголія, Марокко, Намібія, Нігерія,

Німеччина, Пакистан, Палестина, Перу, Польща, Росія,
Сирія, США, Танзанія, Туніс, Туреччина, Туркмені�
стан, Узбекистан). 

У процесі підготовки іноземних студентів універси�
тет керується Конституцією України, законами України
та постановами Кабінету Міністрів України про навчан�
ня іноземних громадян, іншими законодавчими й норма�
тивними документами, власним статутом.

Чинниками, які сприяють збільшенню кількості іно�
земних студентів, є високий рівень освіти, яку іноземці
можуть отримати в університеті, а також покращення
умов побуту і відпочинку в гуртожитках та інфраструк�
турі міста. Зростання кількості іноземних студентів
можна розглядати як своєрідний показник стабільності
в ЛНМУ імені Данила Галицького, високого світового
рейтингу отриманих фахових знань. За цим показником
університет стабільно посідає перше місце серед вищих
закладів освіти м. Львова.

Народився 28 травня
1958 р. у м. Полтава.

У 1981 р. із відзнакою
закінчив лікувальний
факультет Івано�Фран�
ківського медичного інс�
титуту. У 1982 р. завер�

шив навчання в інтернатурі за фахом «Хірургія»,
протягом 1982–1991 рр. був лікарем�ординатором
другого хірургічного відділення Львівської обласної
клінічної лікарні. У 1991–1992 рр. працював хірур�
гом у Шацькій районній лікарні № 2.

У 1990 р. Є. С. Варивода захистив кандидатську
дисертацію. З 1992 р. працював асистентом, а з
1998 р. — доцентом кафедри факультетської хірургії
Львівського державного медичного університету.

З 1998 р. — декан з роботи з іноземними студентами.

ВАРИВОДА 
Євген Степанович
Декан з роботи із

іноземними студентами,
кандидат медичних наук,

доцент

Л. М. КАРПЕНКО
Проректор із міжнарод(
них зв’язків (1981–1989),

д. мед. н., професор

О. М. КОПИТКО
Декан факультету

(1991–1997),
к. мед. н., доцент

О. Д. ЛУЦИК
Проректор із міжнарод(
них зв’язків (1997–2000),

д. мед. н., професор

М. Б. КРУК
Проректор із міжнарод(
них зв’язків (1989–1991),

д. мед. н., професор

О. В. ЛУКАВЕЦЬКИЙ
Проректор із міжнарод(
них зв’язків (1993–1997),

д. мед. н., професор
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В університеті діє система безперервної професійно�
практичної підготовки іноземних спеціалістів: вона
розпочинається на підготовчому відділенні, де студенти
вивчають українську мову та базові дисципліни (хімію,
фізику, біологію й інші), продовжується у формі до�
дипломного навчання на медичному, стоматологічному і
фармацевтичному факультетах, а завершується, за бажа�
нням випускників, післядипломним навчанням (стажу�
вання, клінічна ординатура, спеціалізація).

Після успішного складання випускних іспитів слуха�
чі підготовчого відділення отримують державні сертифі�
кати та можуть бути зараховані на перший курс обраного
ними факультету як ЛНМУ імені Данила Галицького, так

і будь�якого іншого навчального закладу України. До�
дипломне навчання іноземних громадян за напрямами
«Медицина» («Лікувальна справа» та «Стоматологія»)
передбачає отримання освітньо�кваліфікаційного рівня
«спеціаліст», а за напрямом «Фармація» — «магістр».

Викладання медицини, стоматології та фармації для
іноземців здійснюється трьома мовами — українською,
англійською або російською. Сьогодні 710 іноземних
студентів (76% від загальної кількості) навчаються
англійською мовою.

Випускники університету, які зараз проживають і
працюють за кордоном, демонструють високий рівень
отриманої ними фахової освіти, що, своєю чергою, сприяє
зростанню кількості іноземних студентів їхньої alma
mater. Проводиться робота з рекламування навчального
закладу в Індії, Сирії, Йорданії, Лівані, Марокко, Нігерії,
Польщі, Болгарії, США та інших країнах.

Упродовж останніх років за посередництвом міжна�
родного відділу Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького відбувається
обмін студентами для проходження літньої практики
в клініках Кракова, Вроцлава, Познані, Любліна, Като�
віц, Забже (Польща), Відня (Австрія).

Міжнародна діяльність університету спрямована на
подальшу інтеграцію в європейські та світові медичні й
освітні сфери для вивчення та запровадження сучасного
досвіду в галузі вищої медичної освіти, розвитку науко�
вих досліджень, пропагування досягнень навчального
закладу. ЛНМУ імені Данила Галицького тісно спів�
працює з різними організаціями в Польщі, Малайзії,
Туреччині, Йорданії, Сирії, Індії, Болгарії, Греції, Перу та
інших країнах. Львівські вчені працюють над виконанням
наукових тем спільно з провідними науковими та навча�
льними медичними закладами Німеччини, Угорщини,
США, Канади, Австралії, Великобританії, Нідерландів,
Франції, Швеції, Польщі, Бельгії.

Колектив факультету. Зліва направо: С. І. Матисік, Н. М. Прецель, М. В. Ажмі, Є. С. Варивода,
О. М. Матвіїшин, Н. Л. Чухрай, О. В. Смолькова, Х. В. Дубровська, С. О. Кусяк, М. О. Гончарова,

М. І. Серветник, М. М. Мудра, М. О. Захаревич

День вручення дипломів випускникам


