
 

Поради для лікарів та студентів-медиків, які 
прибувають до Великобританії за схемою візи «Дім 
для України». 
 

Схема візи Homes for Ukraine дозволить вам жити та працювати у Великобританії до 3 років. 

Протягом перших 6 місяців ви отримаєте безкоштовне проживання від вашого спонсора. 

Критеріями прийнятності програми є: 

• Громадянин України або безпосередній член сім'ї громадянина України 

• Проживання в Україні 1.1.2022 або безпосередньо до цього 

• Знаходження заявника за межами Великобританії на момент подачі заявки 

Якщо ви лікар або студент-медик і подали заявку на отримання візи за цією схемою, цей посібник 

для вас. 

Цей посібник буде актуальним для вас незалежно від того, чи збираєтеся ви залишитися на кілька 

місяців (поки ситуація в Україні не покращиться) чи збираєтеся залишитися у Великобританії на 

тривалий термін і оселитися тут. 

Зауважте, що це загальні вказівки, розроблені лише для того, щоб допомогти лікарям і 

студентам-медикам знайти відповідні джерела підтримки. Будь ласка, уточнюйте свої 

індивідуальні обставини та відповідність вимогам у відповідних організаціях. 

Для лікарів 
 

Лікарі зможуть працювати та отримувати пільги після прибуття до Великобританії. Щоб розпочати 

працювати лікарем у Великобританії, потрібно деякий час щоб підтвердити свою кваліфікацію, 

скласти медичні іспити та іспит з англійської мови, а також отримати дозвіл приєднатися до 

медичного реєстру Генеральної медичної ради. 

Генеральна медична рада (GMC) — це орган, який регулює роботу всіх лікарів у Великій Британії. Ви 

не можете працювати лікарем у Великобританії, не перебуваючи в реєстрі GMC. Є три категорії 

реєстрації – загальний реєстр (для лікарів без спеціалізації), реєстр спеціалістів (для лікарів, які 

пройшли підготовку як спеціалісти) та реєстр загальної практики (для лікарів, які пройшли 

підготовку як лікарі загальної практики/сімейні лікарі). 

Реєстрація GMC 
Більшість міжнародних випускників медицини повинні будуть здавати іспити, перш ніж працювати 

у Великобританії. Є деякі винятки, зокрема якщо ви здобули медичну освіту в Великій Британії або 

маєте визнану медичну ступінь з країни ЄЕЗ (Європейської Економічної Зони) чи Швейцарії. 

 



GMC визнає деякі (але не всі) дипломи українських медичних навчальних закладів. Якщо ваш 

диплом визнають, вам потрібно буде скласти іспит з англійської мови (наприклад, IELTS або OET), а 

потім два медичні іспити (PLAB, частина 1 і 2), щоб потрапити до реєстру GMC і працювати лікарем. 

 

GMC не перелічує українські медичні ступені, які вони визнають, але перелічують ті, які вони НЕ 

визнають: 

• Луганський державний медичний університет розташований у Луганську (студенти, які розпочали 

або завершили навчання після 30 вересня 2014 р.) 

• Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського (студенти, які розпочали 

навчання після 1 березня 2014 р.) 

• Кримський медичний інститут (студенти, які почали навчання після 1 березня 2014 р.) 

• Медична академія імені С. І. Георгієвського (студенти, які розпочали навчання після 1 березня 

2014 р.) 

І вони перераховують один ВНЗ, який вони МОЖЛИВО могли б визнати: 

• Луганський державний медичний університет у Рубіжному (тільки для студентів, які перейшли з 

іншого медичного університету) 

 

Таким чином, залишаються (за принципом виключення) наступні 19 медичних шкіл, які внесені до 

Світового довідника медичних шкіл. Щоб отримати визнання GMC, медична школа має бути 

внесена до Світового довідника, а навчальна програма має відповідати певним вимогам. 

1. Національний медичний університет імені Богомольця 

2. Черкаський медичний інститут імені Богдана Хмельницького 

3. Буковинський державний медичний університет  

4. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

5. Дніпровський інститут медицини та громадського здоров’я 

6. Дніпровський медичний інститут традиційної та нетрадиційної медицини 

7. Дніпровський державний медичний університет 

8. Донецький національний медичний університет Факультет загальної медицини 

9. Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського 

10. Міжнародна академія екології та медицини 

11. Міжнародний європейський університет Європейської медичнох школи 

12. Одеський медичний інститут Міжнародного гуманітарного університету 

13. Івано-Франківський національний медичний університет  

14. Харківський інститут медицини та біомедичних наук 



15. Харківський міжнародний медичний університет 

16. Харківський національний медичний університет  

17. Медичний Інститут Київського міжнародного університету 

18. Медичний факультет Київського медичного університету 

19. Медичний факультет Волинського національного університету імені Лесі Українки 

 

Для отримання додаткової інформації про критерії GMC для визнання закордонних медичних 

кваліфікацій дивіться за цим посиланням: 

Acceptable overseas qualifications - GMC (gmc-uk.org) 

GMC має допоміжний інструмент для прийняття рішень, який допоможе знайти шлях до реєстрації: 

Apply for registration - GMC (gmc-uk.org) 

Тест з англійської мови та іспити PLAB 
Тест комісії з професійної та лінгвістичної оцінки (PLAB) – це тест, який GMC використовує, щоб 

переконатися, що випускники міжнародних медичних установ відповідають стандартам для 

медичного реєстру. 

Якщо ваш медичний ступінь отримано в університеті Великобританії або університеті ЄЕЗ чи 

Швейцарії, вам не потрібно буде здавати PLAB, але випускникам ЄЕЗ/Швейцарії все одно потрібно 

буде скласти іспит з англійської мови. 

Вам потрібно буде скласти іспит міжнародної системи тестування з англійської мови (IELTS) або тест 

на професійну англійську мову (OET). OET — це тест з англійської мови спеціально для медичних 

працівників, тому є кращим і більш актуальним, але обидва прийняті. 

Using your IELTS certificate - GMC (gmc-uk.org) 

Using your OET certificate - GMC (gmc-uk.org) 

Частина 1 PLAB — це письмовий іспит із кількома відповідями, а частина 2 — практичний 

об’єктивний структурований клінічний іспит (ОБСЄ). Вам потрібно пройти обидві частини, перш ніж 

ви зможете подати заявку на реєстрацію з ліцензією на медичну практику у Великобританії. GMC 

стверджує, що вони нададуть пріоритетні місця PLAB для лікарів-біженців і нададуть безкоштовні 

або пільговою оплатою іспити для біженців (див. розділ посилань). 

PLAB (Professional and Linguistic Assessments Board) - GMC (gmc-uk.org) 

 

Варіанти працевлаштування до реєстрації в GMC 
Ви зможете подати заявку на роботу, щойно приїдете до Великобританії. Ваша місцева влада 

надасть рекомендації щодо пошуку роботи, доступу до найближчого центру зайнятості та 

допоможе подати заявку на отримання будь-яких пільг, на які ви маєте право, наприклад, 

допомоги по безробіттю. Благодійні організації для біженців також можуть допомогти у навчанні та 

пошуку роботи (див. розділ посилань). 

https://www.gmc-uk.org/registration-and-licensing/join-the-register/before-you-apply/acceptable-overseas-qualifications
https://www.gmc-uk.org/registration-and-licensing/join-the-register/registration-applications/application-registration
https://www.gmc-uk.org/registration-and-licensing/join-the-register/before-you-apply/evidence-of-your-knowledge-of-english/using-your-ielts-certificate
https://www.gmc-uk.org/registration-and-licensing/join-the-register/before-you-apply/evidence-of-your-knowledge-of-english/using-your-oet-certificate
https://www.gmc-uk.org/registration-and-licensing/join-the-register/plab


Робота в охороні здоров'я 
Ви не зможете працювати лікарем у Великобританії, поки не зареєструєтесь у GMC. Ви можете 

працювати на будь-якій іншій роботі в Національній службі охорони здоров’я, для якої не потрібна 

кваліфікація, наприклад помічник з охорони здоров’я. Для роботи вам знадобиться базове знання 

англійської. Перевага роботи в Національній службі охорони здоров’я в очікуванні здачі іспитів і 

реєстрації в медичному обліку полягає в тому, що ви познайомитеся з системою охорони здоров’я 

Великобританії, а також покращите свої знання англійської та, зокрема, медичної англійської. 

Зв’яжіться з місцевою лікарнею та попросіть поговорити з їхнім відділом кадрів або шукайте роботу 

на національному веб-сайті NHS: 

NHS Jobs - Candidate Homepage 

Допоміжний медичний працівник 

У зв’язку з COVID-19 в Національній службі охорони здоров’я створено нову посаду «Допоміжний 

медичний працівник» для лікарів, які ще не були зареєстровані в GMC. Це стосувалося лікарів, які 

деякий час були без роботи, а також лікарів-біженців, які ще не завершили реєстрацію GMC. 

Допоміжні медичні працівники працюють на рівні 6 групи під наглядом консультанта. Щоб 

претендувати на цю посаду, вам потрібно добре володіти англійською мовою та скласти іспит з 

англійської мови (IELTS або OET). Наразі програма не відкрита для нових заявників, але в 

майбутньому може бути відновлена. 

Coronavirus » Medical support workers (england.nhs.uk) 

Medical Support Worker Scheme for Refugee Doctors | London (hee.nhs.uk) 

Covid-19: Refugee doctors join NHS through innovative scheme | The BMJ 

 

Робота поза охороною здоров’я 
Ви можете подати заявку на будь-яку роботу не пов'язану з охороною здоров’я. Центр зайнятості 

може допомогти вам знайти роботу, яка відповідає вашим навичкам і здібностям. Чим краще ваша 

англійська, тим більше можливостей у вас буде. Якщо у вас є українське водійське посвідчення, 

воно дійсне у Великобританії протягом 12 місяців, тож це може відкрити роботу, наприклад, водія 

доставки. 

 

Після закінчення терміну дії візи Homes for Ukraine 
Якщо ви хочете довгостроково оселитися у Великобританії, ви зможете подати заявку на робочу 

візу Tier 2, коли ця схема закінчиться. Зазвичай після 5 років візи ви можете подати заявку на 

постійне місце проживання, а потім на британське громадянство. Наразі незрозуміло, чи буде 3-

річна віза Homes for Ukraine зараховуватись до строку перебування для отримання постійного місця 

проживання. 

Приклади 
1. Ви є громадянином України з українським медичним дипломом і приїхали до Великобританії за 

візою Homes for Ukraine – Ваш медичний ступінь може бути визнаний GMC, але вам потрібно буде 

скласти іспит з англійської мови та іспити PLAB – це, ймовірно, 95% усіх українських біженців. 

https://www.jobs.nhs.uk/
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/returning-clinicians/medical-support-workers/
https://london.hee.nhs.uk/professional-development/inducting-returning-and-retaining-workforce/medical-support-worker-scheme
https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2993


2. Ви є громадянином України з неукраїнським медичним дипломом (наприклад, з Латвії, Естонії чи 

Польщі) за візою Homes for Ukraine – Ваш медичний ступінь буде визнано, якщо це диплом 

Великобританії або ЄЕЗ/Швейцарії, але ви все одно потрібно буде скласти іспит з англійської мови 

(ЄЕЗ/Швейцарські ступені). Для всіх інших ступенів ваш медичний ступінь може бути визнаний GMC, 

але вам потрібно буде скласти іспит з англійської мови та іспити PLAB. 

3. Ви не є громадянином України з українським медичним дипломом за візою Homes for Ukraine – 

Ваш медичний ступінь може бути визнаний GMC, але вам потрібно буде скласти іспит з англійської 

мови та іспити PLAB. 

4. Ви не є громадянином України з неукраїнським медичним дипломом за візою Homes for Ukraine. 

Ваш медичний ступінь буде визнано, якщо це диплом Великобританії або ЄЕЗ/Швейцарії, але вам 

все одно потрібно буде скласти іспит з англійської мови (ЕЕЗ/Швейцарські градуси). Для всіх інших 

ступенів ваш медичний ступінь може бути визнаний GMC, але вам потрібно буде скласти іспит з 

англійської мови та іспити PLAB. 

GMC має допоміжний засіб для прийняття рішень, який допоможе знайти шлях до реєстрації, який 

буде корисним. 

Apply for registration - GMC (gmc-uk.org) 

Особистий досвід роботи українського лікаря у Великобританії. 
«Я отримав диплом лікаря в Україні. 

Мені було досить важко пройти IELTS і PLAB, але тепер я розумію, що це могло б бути набагато 

легше, якби я підійшов до цього правильно. На це потрібно близько року (за умови, що ви вже 

добре володієте англійською). 

Покращення моєї англійської займало багато часу, а підготовка до IELTS також зайняла деякий час. 

Існують добре відомі підходи та ресурси, як правильно підготуватися до IELTS. З мого досвіду мало 

хто з українських лікарів має достатньо знань, щоб одразу здати IELTS. Більшості з них спочатку 

потрібно покращити англійську. 

 

Здача PLAB 1 є складним завданням і вимагає ретельного вивчення 2 посібників: Oxford Handbook 

of Clinical Medicine та Oxford Handbook of Clinical Specialities. Крім того, перегляд банків запитань 

дуже корисний. Я думаю, що той, хто щойно закінчив медичний факультет, був би в значно 

кращому становищі, ніж той, хто закінчив 20 років тому. Але в будь-якому випадку в більшості 

випадків це можливо зробити – просто це займе більшу кількість часу і зусиль. 

 

PLAB 2 може бути дуже складним, якщо ви намагаєтеся підготуватися, читаючи книги, і маєте 

обмежену кількість практики. З іншого боку, це може бути відносно легкою та корисною частиною 

підготовки до медичної практики у Великобританії, якщо підійти правильно. Найкращий спосіб – 

відвідати структурований 10- або 14-денний курс підготочвки до PLAB 2 (на ринку існує багато 

подібних курсів), а потім провести 3-4 тижні, постійно практикуючись у группах з іншими 

студентами. Більшість курсів надають житло, і студенти просто живуть там і практикуються в групах 

– на моєму досвіді, це найкращий спосіб підійти до цього. Практика в групах є ключовою для PLAB 

2». 

https://www.gmc-uk.org/registration-and-licensing/join-the-register/registration-applications/application-registration


 

Посилання 

Підтримка GMC для лікарів-біженців 
A statement from the GMC on the situation in Ukraine - GMC (gmc-uk.org) 

Help for refugee doctors - GMC (gmc-uk.org) 

Help with fees for refugees - GMC (gmc-uk.org) 

 

Підтримка біженців, які шукають роботу 
Employment Programme— RefuAid 

Employment - Breaking Barriers (breaking-barriers.co.uk) 

 

Підтримка Британської медичної асоціації лікарів-біженців 
Help for refugee doctors (bma.org.uk) 

 

Наставництво для лікарів-біженців 
JCORE - Refugee Doctors 

 

Регіональна допомога 
Деякі регіони мають спеціальні програми для лікарів-біженців із додатковим фінансуванням для 

підтримки. Вони можуть включати безкоштовні курси англійської мови або безкоштовні курси 

підготовки до PLAB. Якщо ви збираєтеся жити в будь-якому з наведених нижче районів, зв’яжіться з 

відповідною організацією, використовуючи посилання нижче. 

  

Лікарі-біженці в програмі Doctors Programme (bridgesprogrammes.org.uk) 

Лікарі-біженці в Лондоні Building Bridges Programme for Refugee Health Professionals in London - 

Refugee Council 

Доступна підтримка лікарів-біженців у Support available (wordpress.com) 

Лікарі-біженці в Лінкольнширі https://lincsrefugeedoctors.co.uk 

Лікарі-біженці в Уельсі Support for refugee doctors via WARD - HEIW (nhs.wales) 

Лікарі-біженці поблизу Бірмінгема HEFMA 

 

Медичні наукові співробітники 
Якщо ви вчений (медичний дослідник або професор, який працює в медичній школі), Cara може 

надати конкретну підтримку. 

https://www.gmc-uk.org/news/news-archive/a-statement-from-the-gmc-on-the-situation-in-ukraine
https://www.gmc-uk.org/registration-and-licensing/join-the-register/before-you-apply/help-for-refugee-doctors
https://www.gmc-uk.org/registration-and-licensing/managing-your-registration/fees-and-funding/help-with-fees-for-refugees
https://refuaid.org/employment-programme
https://breaking-barriers.co.uk/refugee-support/employment/
https://www.bma.org.uk/advice-and-support/international-doctors/coming-to-work-in-the-uk/help-for-refugee-doctors
https://www.jcore.org.uk/refugee-doctors
http://www.bridgesprogrammes.org.uk/doctors-programme
https://www.refugeecouncil.org.uk/get-support/services/refugee-health-professionals-building-bridges-programme/
https://www.refugeecouncil.org.uk/get-support/services/refugee-health-professionals-building-bridges-programme/
https://reache.wordpress.com/about/support/
https://lincsrefugeedoctors.co.uk/
https://heiw.nhs.wales/support/professional-support/support-available/support-for-refugee-doctors-via-ward/
https://www.hefma.co.uk/news/hop-programme-helps-nhs-harness-skills-from-the-migrant-refugee-communities


Медичний академік Ukraine Crisis : Cara 

 

Спеціальна підтримка 
Деякі спеціалізовані коледжі пропонують особливу підтримку лікарям-біженцям, наприклад доступ 

до курсів через партнерську схему або консультаційні послуги спеціаліста. 

Анестетизія Refugee Buddy | The Royal College of Anaesthetists (rcoa.ac.uk) 

Рекомендації з акушерства Guidance for refugee doctors | RCOG 

Офтальмологія Working in the UK for non-UK Doctors | The Royal College of Ophthalmologists 

(rcophth.ac.uk) 

Патологія Information for refugee pathologists in the UK (rcpath.org) 

Лікарі (Единбург) College announces support for refugee doctors in the UK | Royal College of Physicians 

of Edinburgh (rcpe.ac.uk) 

Психіатрія Ukraine crisis resources (rcpsych.ac.uk) 

Хірургія Refugee Surgeons — Royal College of Surgeons (rcseng.ac.uk) 

Xірургія (Едінбург) Exam Policies and Procedures | RCSEd 

Фінансова підтримка 
Існує кілька благодійних організацій, які можуть запропонувати фінансову підтримку лікарям, які 

потребують допомоги, наприклад: 

Благодійна фінансова підтримка БМА Type of support | BMA Charities 

Королівський медичний благодійний фонд підтримує Financial Help for Refugee Doctors in the UK - 

RMBF 

Загальна підтримка біженців 
Рада біженців Support and information for people affected by the crisis in Ukraine - Refugee Council 

 

 

Для студентів-медиків 
 

Якщо ви студент-медик з України, який приїжджає до Великобританії за візою Homes for Ukraine, ви 

можете продовжити навчання у Великобританії. 

Рада медичних шкіл Великобританії співпрацює з університетами України, щоб зробити доступними 

електронні навчальні матеріали та підтримати студентів останніх курсів медицини у здачі їхніх 

українських іспитів. Усім українським студентам-медикам у Великобританії слід зв’язатися з ними 

на ukraine@medlinstudents.com для отримання додаткової інформації. 

A statement from the Medical Schools Council on supporting Ukrainian medical schools and their 

students | Medical Schools Council (medschools.ac.uk) 

https://www.cara.ngo/what-we-do/a-lifeline-to-academics-at-risk/ukraine-crisis/
https://www.rcoa.ac.uk/form/refugee-buddy-scheme#:~:text=The%20Refugee%20buddying%20system%20is,within%20the%20NHS%20in%20anaesthesia.
https://www.rcog.org.uk/careers-and-training/starting-your-og-career/working-in-britain-for-non-uk-doctors/guidance-for-refugee-doctors/
https://www.rcophth.ac.uk/our-work/ophthalmology-careers/working-in-the-uk/
https://www.rcophth.ac.uk/our-work/ophthalmology-careers/working-in-the-uk/
https://www.rcpath.org/international/information-for-refugee-pathologists.html
https://www.rcpe.ac.uk/college/college-announces-support-refugee-doctors-uk
https://www.rcpe.ac.uk/college/college-announces-support-refugee-doctors-uk
https://www.rcpsych.ac.uk/international/humanitarian-resources/ukraine-crisis-resources?searchTerms=refugee
https://www.rcseng.ac.uk/careers-in-surgery/international-trainees-and-surgeons/refugee-surgeons/
https://www.rcsed.ac.uk/exams/exam-policies-and-procedures#refugees
https://bmacharities.org.uk/type-of-support
https://rmbf.org/get-help/help-for-doctors/financial-help-for-refugee-doctors/?gclid=EAIaIQobChMIyYG30f_v9gIVToFQBh1B6AUBEAAYAyAAEgJw2PD_BwE
https://rmbf.org/get-help/help-for-doctors/financial-help-for-refugee-doctors/?gclid=EAIaIQobChMIyYG30f_v9gIVToFQBh1B6AUBEAAYAyAAEgJw2PD_BwE
https://www.refugeecouncil.org.uk/information/information-on-ukraine/
https://www.medschools.ac.uk/news/a-statement-from-the-medical-schools-council-on-supporting-ukrainian-medical-schools-and-their-students
https://www.medschools.ac.uk/news/a-statement-from-the-medical-schools-council-on-supporting-ukrainian-medical-schools-and-their-students


 

Загалом: 
Якщо ваш університет пропонує дистанційне навчання, ви можете продовжити навчання онлайн. 

Якщо у вашому університеті є факультативи за кордоном як частина навчальної програми, ви 

можете організувати факультатив у Великобританії, який може зараховуватись до вашої української 

освіти. 

Переведення до медичної школи Великобританії для завершення навчання буде складним, 

оскільки кількість місць обмежена, а навчальні програми можуть сильно відрізнятися. Якщо ви 

плануєте залишитися у Великобританії на тривалий термін та на перших курсах медичного 

факультету, може бути простіше подати заявку на загальний вступ до медичної школи 

Великобританії та почати все спочатку. Якщо ви близькі до завершення навчання, можливо, буде 

легше спробувати продовжити навчання за допомогою дистанційного навчання або відкласти, поки 

ситуація в Україні не покращиться. 

Медичні факультативи 
Медичні факультативи – це клінічні стажування, які проводяться як частина вашого навчання. Вони 

різняться за тривалістю, але зазвичай тривають від 4 до 6 тижнів у певній команді або відділі. 

Щоб організувати факультатив, зв’яжіться з місцевим відділом гострої або психічної допомоги та 

попросіть поговорити з відділом медичної освіти. Іноді вони мають інформацію про факультативи 

та як подати заявку онлайн. Немає встановленої плати за факультативи. Деякі трасти стягують 

адміністративні збори, а інші взагалі нічого не стягують. 

Переконайтеся, що будь-який факультатив, який ви плануєте відвідати, буде прийнятий у вашому 

університеті, а організація, що приймає, і ваші керівники у Великобританії чітко розуміють, що 

потрібно та які документи потрібно буде підписати. 

Вивчення медицини у Великобританії 
Навчання на медичних факультетах у Великобританії зазвичай тривають 5 років або 4 роки для 

програм вступу до магістратури (де студенти вже мають університетську освіту). 

Більшість медичних шкіл є державними, хоча є кілька новіших приватних медичних шкіл. 

Фінансівання 
Домашні студенти платять за навчання близько 9000 фунтів стерлінгів на рік, але мають можливість 

взяти державну позику для студентів, щоб покрити всі витрати за навчання. Кошти повертається як 

відрахування із вашої зарплати після закінчення навчання. 

Іноземні студенти платять набагато більше, ніж внутрішній тариф, і зазвичай не можуть отримати 

студентські позики у Великобританії. 

Applying to Medical School - The Guide for 2022 Entry. — Premed Projects 

Student finance for undergraduates: Overview - GOV.UK (www.gov.uk) 

https://www.premedprojects.co.uk/applying-to-medical-school-the-guide-2019
https://www.gov.uk/student-finance


Посилання 

Рада медичних шкіл 
A statement from the Medical Schools Council on supporting Ukrainian medical schools and their 

students | Medical Schools Council (medschools.ac.uk) 

 

Фінансова підтримка/стипендії медичних шкіл біженцям 
Деякі медичні школи пропонують біженцям стипендії. Це не вичерпний список, тому радимо 

звертатися безпосередньо до медичних закладів для отримання додаткової інформації. 

Британська медична асоціація також пропонує фінансову підтримку студентам-медикам і лікарям. 

Лінкольн Ukraine | International Students | University of Lincoln 

Imperial New funds to support refugees and asylum seekers at Imperial | Imperial News | Imperial 

College London 

Брістоль Ukraine | International students | University of Bristol 

Лондонський університет королеви Марії Information for students from Ukraine - Queen Mary 

University of London (qmul.ac.uk) 

Благодійна фінансова підтримка БМА Type of support | BMA Charities 
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https://www.medschools.ac.uk/news/a-statement-from-the-medical-schools-council-on-supporting-ukrainian-medical-schools-and-their-students
https://www.medschools.ac.uk/news/a-statement-from-the-medical-schools-council-on-supporting-ukrainian-medical-schools-and-their-students
https://www.lincoln.ac.uk/studywithus/internationalstudents/entryrequirementsandyourcountry/ukraine/
https://www.imperial.ac.uk/news/234714/new-funds-support-refugees-asylum-seekers/
https://www.imperial.ac.uk/news/234714/new-funds-support-refugees-asylum-seekers/
http://www.bristol.ac.uk/international/countries/ukraine.html
https://www.qmul.ac.uk/international-students/countries/ukraine/
https://www.qmul.ac.uk/international-students/countries/ukraine/
https://bmacharities.org.uk/type-of-support
https://www.facebook.com/groups/umauk
https://twitter.com/UkrainianMedic1
https://www.instagram.com/ukrainian_medical_association/

