
№ 

з/п 

Назва установи, з  
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УГОДИ  ПРО МІЖНАРОДНУ СПІВПРАЦЮ 

 Кутновський шпиталь 

місцевого 

самоврядування  

м.Кутно .                                          

Республіка  Польща 

Договір про 

співробітництво в 

галузі практичного 

професійного 

навчання 

07.07.2016 р. 06.07.2022р. Директор Марек 

Пьотр 

Кієлчевський 

 Забезпечення удосконалення освітньої, 

наукової і практичної медичної діяльності у 

справі подальшого співробітництва в цьому 

напрямку. Активна участь в розвитку 

медичних наук і практичної медицини , 

співробітництво між сторонами з метою 

забезпечення високого рівня підготовки 

спеціалістів, беручи до уваги прагнення 

наукових і студентських кіл до 

налагодження ближчих взаємин, а також 

кращого ознайомлення з науковими і 

культурними досягненнями наших народів. 

2. Бєланський шпиталь 

ім.ксьондза Єжи 

Попелюшко 

м.Варшава                                                                  

Республіка Польща 

 Договір про 

співробітництво в 

галузі практичного 

професійного 

навчання 

04.03.2019р 04.03.2024р. Директор Дорота 

Гальчинська-Зих 

Забезпечення удосконалення освітньої, 

наукової і практичної медичної діяльності у 

справі подальшого співробітництва в цьому 

напрямку. Активна участь в розвитку 

медичних наук і практичної медицини , 

співробітництво між сторонами з метою 

забезпечення високого рівня підготовки 

спеціалістів, беручи до уваги прагнення 

наукових і студентських кіл до 

налагодження ближчих взаємин, а також 

кращого ознайомлення з науковими і 

культурними досягненнями наших народів. 



3. ТзОВ «Лікарня 

Празька 

Преображення 

Господнього з офісом 

у Варшаві» 

Договір про 

співробітництво в 

галузі практичного 

професійного 

навчання 

 

 

 

 

 

26.04.2021р 31.12. 

2024р. 

Директор Анджей 

Голімонт 

Забезпечення удосконалення освітньої, 

наукової і практичної медичної діяльності у 

справі подальшого співробітництва в цьому 

напрямку. Активна участь в розвитку 

медичних наук і практичної медицини , 

співробітництво між сторонами з метою 

забезпечення високого рівня підготовки 

спеціалістів, беручи до уваги прагнення 

наукових і студентських кіл до 

налагодження ближчих взаємин, а також 

кращого ознайомлення з науковими і 

культурними досягненнями наших народів. 

4. Центральна клінічна 

лікарня Міністерства 

внутрішніх справ і 

адміністрації  у 

Варшаві 

Договір про 

співробітництво в 

галузі практичного 

професійного 

навчання 

 

26.04.2021р 30.06.2024р. Директор 

Вальдемар Вєжба 

Забезпечення удосконалення освітньої, 

наукової і практичної медичної діяльності у 

справі подальшого співробітництва в цьому 

напрямку. Активна участь в розвитку 

медичних наук і практичної медицини , 

співробітництво між сторонами з метою 

забезпечення високого рівня підготовки 

спеціалістів, беручи до уваги прагнення 

наукових і студентських кіл до 

налагодження ближчих взаємин, а також 

кращого ознайомлення з науковими і 

культурними досягненнями наших народів 



5. Прудніцький 

медичний центр 

Республіка Польща 

Договір про 

співробітництво в 

галузі практичного 

професійного 

навчання 

08.06.2021р 07.06.2023р. Директор Вітольд 

Ригоровіч 

Забезпечення удосконалення освітньої, 

наукової і практичної медичної діяльності у 

справі подальшого співробітництва в цьому 

напрямку. Активна участь в розвитку 

медичних наук і практичної медицини , 

співробітництво між сторонами з метою 

забезпечення високого рівня підготовки 

спеціалістів, беручи до уваги прагнення 

наукових і студентських кіл до 

налагодження ближчих взаємин, а також 

кращого ознайомлення з науковими і 

культурними досягненнями наших народів 

6. Центр медичний в 

Ланцуті 

Договір про 

співробітництво в 

галузі практичного 

професійного 

навчання 

 

02.06.2021р 02.06.2026р. Директор Лукаш 

Вайс 

Забезпечення удосконалення освітньої, 

наукової і практичної медичної діяльності у 

справі подальшого співробітництва в цьому 

напрямку. Активна участь в розвитку 

медичних наук і практичної медицини , 

співробітництво між сторонами з метою 

забезпечення високого рівня підготовки 

спеціалістів, беручи до уваги прагнення 

наукових і студентських кіл до 

налагодження ближчих взаємин, а також 

кращого ознайомлення з науковими і 

культурними досягненнями наших народів 

7. ТзОВ «Eстетік 

Дентал» м. Пєштяни, 

Словацька Республіка 

Угода про 

співпрацю 

18.11.2019 р. 2024р. Керуючий Ігор 

Кибич 

Спільна співпраця з метою розвитку та 

розширення відносин з врахуванням 

взаємних інтересів в науковій, лікувальній 

та освітній стоматологічних сферах, з метою 

поліпшення якості підготовки фахівців, 

закріплення теоретичних знань та їх 

застосування  під час практичної діяльності . 



8.   ТзОВ  «Кріейшн оф 

Смайл» м. Трнава, 

Словацька Республіка 

Угода про 

співпрацю 

08.12.2020 р. 2025р. Керуючий Остап 

Гаврилюк 

Спільна співпраця з метою розвитку та 

розширення відносин з врахуванням 

взаємних інтересів в науковій, лікувальній 

та освітній стоматологічних сферах, з метою 

поліпшення якості підготовки фахівців, 

закріплення теоретичних знань та їх 

застосування  під час практичної діяльності 

9.   ТзОВ «Oрторем»,  м. 

Попрад, Словацька 

Республіка 

Угода про 

співпрацю 

14.11.2019 р. 2024р. Керуючий доц. 

Володимир 

Бородач 

Спільна співпраця з метою розвитку та 

розширення відносин з врахуванням 

взаємних інтересів в науковій, лікувальній 

та освітній стоматологічних сферах, з метою 

поліпшення якості підготовки фахівців, 

закріплення теоретичних знань та їх 

застосування  під час практичної діяльності 

10. ТзОВ «Петрів Клінік»  

м. Жиліна, Словацька 

Республіка 

Угода про 

співпрацю 

04.03.2020 р. 2025р. Керуючий Тарас 

Петрів 

Спільна співпраця з метою розвитку та 

розширення відносин з врахуванням 

взаємних інтересів в науковій, лікувальній 

та освітній стоматологічних сферах, з метою 

поліпшення якості підготовки фахівців, 

закріплення теоретичних знань та їх 

застосування  під час практичної діяльності 

11. ТзОВ «Одонтологія»  

м. Ліптовский 

Мікулаш, Словацька 

Республіка 

Угода про 

співпрацю 

19.11.2019 р. 2024р. Керуючий Ігор 

Нагнійчук 

Спільна співпраця з метою розвитку та 

розширення відносин з врахуванням 

взаємних інтересів в науковій, лікувальній 

та освітній стоматологічних сферах, з метою 

поліпшення якості підготовки фахівців, 

закріплення теоретичних знань та їх 

застосування  під час практичної діяльності 



12. Клініка стоматології 

та максилофаціальної 

хірургії університету 

Павла Йозефа 

Шафарика медичного 

факультету і 

університетської 

лікарні Луїса Пастера 

м. Кошице, Словацька 

Республіка 

Угода про 

співпрацю 

15.11.2019 р. 2024р. Завідувач проф. 

Андрей Єнча 

Спільна співпраця з метою розвитку та 

розширення відносин з врахуванням 

взаємних інтересів в науковій, лікувальній 

та освітній стоматологічних сферах, з метою 

поліпшення якості підготовки фахівців, 

закріплення теоретичних знань та їх 

застосування  під час практичної діяльності 

13. Клініка стоматології 

та максилофаціальної 

хірургії університету 

Павла Йозефа 

Шафарика медичного 

факультету і Академії 

Кошице, м. Кошице, 

Словацька Республіка 

Угода про 

співпрацю 

15.11.2019 р. 2024р. Завідувач проф. 

Андрей Єнча 

Спільна співпраця з метою розвитку та 

розширення відносин з врахуванням 

взаємних інтересів в науковій, лікувальній 

та освітній стоматологічних сферах, з метою 

поліпшення якості підготовки фахівців, 

закріплення теоретичних знань та їх 

застосування  під час практичної діяльності 

14. ТзОВ «Євростом» м. 

Брно, Чеська 

Республіка 

Угода про 

співпрацю 

12.11.2019 р. 2024р. Керуючий 

Володимир Хома 

Спільна співпраця з метою розвитку та 

розширення відносин з врахуванням 

взаємних інтересів в науковій, лікувальній 

та освітній стоматологічних сферах, з метою 

поліпшення якості підготовки фахівців, 

закріплення теоретичних знань та їх 

застосування  під час практичної діяльності 



15. Аптека «У аптекажа» 

м.Жешув Республіка 

Польща 

Угода про 

співпрацю 

10.09.20120р

. 

2025р. Керівник Гжегож 

Дзьало 

Спільна співпраця з метою розвитку та 

розширення відносин з врахуванням 

взаємних інтересів в науковій, лікувальній 

та освітній стоматологічних сферах, з метою 

поліпшення якості підготовки фахівців, 

закріплення теоретичних знань та їх 

застосування  під час практичної діяльності 

16. Аптека родзінна 

м.Колобжег 

Республіка Польща 

Угода про 

співпрацю 

02.10.2020 р. 2025р. Керуючий Павел 

Бедор 

Спільна співпраця з метою розвитку та 

розширення відносин з врахуванням 

взаємних інтересів в науковій  та освітній 

фармацевтичній сферах, з метою 

поліпшення якості підготовки фахівців, 

закріплення теоретичних знань та їх 

застосування  під час практичної діяльності 

17. Аптека Приватна 

Романа Барлески 

м.Ракшава Республіка 

Польща 

Угода про 

співпрацю 

18.12.2020 

р. 

2025р. Керівник Роман 

Барлески 

Спільна співпраця з метою розвитку та 

розширення відносин з врахуванням 

взаємних інтересів в науковій  та освітній 

фармацевтичній сферах, з метою 

поліпшення якості підготовки фахівців, 

закріплення теоретичних знань та їх 

застосування  під час практичної діяльності 

18.  АЕ Фармація Рафала 

Стжельчика 

м.Голенюв Республіка 

Польща 

Угода про 

співпрацю 

20.12.2020 р. 2025р. Керівник Рафал 

Стжельчик  

Спільна співпраця між договірними 

сторонами з метою розвитку та розширення 

відносин з врахуванням взаємних інтересів в 

науковій та освітній фармацевтичних 

сферах, з метою поліпшення якості 

підготовки фахівців, закріплення 

теоретичних знань та їх застосування під час 

практичної діяльності  



19. Аптека Приватна 

Кристини  Колодзей  

м.Скопане Республіка 

Польща 

Угода про 

співпрацю 

05.10.2020 р. 2025р. Керівник Кристина 

Колодзей 

Спільна співпраця між договірними 

сторонами з метою розвитку та розширення 

відносин з врахуванням взаємних інтересів в 

науковій та освітній фармацевтичних 

сферах, з метою поліпшення якості 

підготовки фахівців, закріплення 

теоретичних знань та їх застосування під час 

практичної діяльності 

20. Аптека «Пастилка» 

Генрика Охньо- 

Кордал   м.Камень 

Поморский  

Республіка Польща 

 

Угода про 

співпрацю 

18.12.2020 р. 2025р. Керівник Генрик 

Охньо- Кордал    

Спільна співпраця між договірними 

сторонами з метою розвитку та розширення 

відносин з врахуванням взаємних інтересів в 

науковій та освітній фармацевтичних 

сферах, з метою поліпшення якості 

підготовки фахівців, закріплення 

теоретичних знань та їх застосування під час 

практичної діяльності 

21. Аптека Святої Анни 

Марека Сікори 

м.Забже Республіка 

Польща 

 

Угода про 

співпрацю 

01.10.2020 р. 2025р. Керівник Марек 

Сікора 

Спільна співпраця між договірними 

сторонами з метою розвитку та розширення 

відносин з врахуванням взаємних інтересів в 

науковій та освітній фармацевтичних 

сферах, з метою поліпшення якості 

підготовки фахівців, закріплення 

теоретичних знань та їх застосування під час 

практичної діяльності 



 

 

22. Аптека Ескулап 

Збігнева та Сильвії  

Йопек м.Ожарув 

Республіка Польща 

Угода про 

співпрацю 

14.09.2020 р. 2025р. Керівник Збігнев 

Йопек 

Спільна співпраця між договірними 

сторонами з метою розвитку та розширення 

відносин з врахуванням взаємних інтересів в 

науковій та освітній фармацевтичних 

сферах, з метою поліпшення якості 

підготовки фахівців, закріплення 

теоретичних знань та їх застосування під час 

практичної діяльності 

23. Аптека готових ліків 

Люцини  Бартнік 

м.Жолиня Республіка 

Польща 

Угода про 

співпрацю 

16.12.2020 р. 2025р. Керівник Люцина  

Бартнік 

Спільна співпраця між договірними 

сторонами з метою розвитку та розширення 

відносин з врахуванням взаємних інтересів в 

науковій та освітній фармацевтичних 

сферах, з метою поліпшення якості 

підготовки фахівців, закріплення 

теоретичних знань та їх застосування під час 

практичної діяльності 

24. Аптека на Словіньцув  

Веслави Аугустиняк-

Куяви м.Колобжег 

Республіка Польща 

Угода про 

співпрацю 

11.09.2020 р. 2025р. Керівник Веслава 

Аугустиняк-Куява 

Спільна співпраця між договірними 

сторонами з метою розвитку та розширення 

відносин з врахуванням взаємних інтересів в 

науковій та освітній фармацевтичних 

сферах, з метою поліпшення якості 

підготовки фахівців, закріплення 

теоретичних знань та їх застосування під час 

практичної діяльності 


