
ДО 80-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ І 50-РІЧЧЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ, НАУКОВОЇ, ЛІКАРСЬКОЇ І ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
І.  Ю  ЛАВКАЯ  — професора кафедри неврології, нейрохірургії та  психіатрії медичного факультету 
Ужгородського національного університету, заслуженого лікаря України, відмінника вищої школи СРСР, 

голови Товариства психіатрів Закарпатської області

Після закінчення середньої школи та  Хустсько-
го медичного училища Іван Юрійович Лавкай завід-
ував фельдшерсько-акушерським пунктом. З  1960 
до  1963  року відслужив у  Збройних Силах, після чого 
навчався в  Астраханському медичному інституті іме-
ні Луначарського, а  1969  року з  відзнакою закінчив 
медичний факультет Ужгородського державного 
університету. 1972  року закінчив очну аспірантуру 
при Ленінградському науково-дослідному психоневро-
логічному інституті імені В. М. Бехтерєва і там же в люто-
му 1974 року успішно захистив кандидатську дисертацію. 
За направленням Мінвузу СРСР в 1980—1981 роках про-
ходив наукове стажування у Братиславському універси-
теті імені Яна Коменського (Чехословаччина). 1980 року 
отримав наукове звання доцента. З 1985 до 1987 року 
закінчив докторантуру при Науково-дослідному психо-
неврологічному інституті імені В. М. Бехтерєва.

У 1985—1990 роках за договором між Ленінградським 
науково-дослідним психоневрологічним інститутом 
та  медичним факультетом Ужгородського державного 
університету проводилося обстеження 607 підлітків. 
Вивчено характерологічні особливості і  розроблений 
метод виявлення контингенту підвищеного ризику де-

віантної поведінки та вироблені медико-педагогічні ре-
комендації щодо профілактики алкоголізації і наркоманії 
у  підлітків. Це  дослідження мало транскультуральний 
характер — обстежувані були мешканцями Закарпаття, 
Санкт-Петербурга та Словаччини. Результати були опуб-
ліковані в  провідних фахових журналах та  оформлені 
в  докторську дисертацію «Медико-психологічне під-
ґрунтя розробки методів профілактики невротичних 
і психопатичних порушень у підлітків — учнів ПТУ».

Лавкай  І.  Ю. брав активну участь у  міжнародно-
му співробітництві з  Кошицьким університетом імені 
П. И. Шафарика та Братиславським університетом імені 
Коменського; він опублікував п’ять наукових праць, 
одна з  яких визнана як  «оригінальна». Неодноразово 
робив доповіді на міжнародних конференціях, Першому 
Міжнародному з’їзді дитячих і  підліткових психіатрів, 
пленумах.

І. Ю. Лавкай є автором понад 65 наукових публікацій, 
методичних розробок, однієї рацпропозиції («Метод під-
шкірного введення еспералі») та співавтором методич-
ного посібника «Приклади формування діагнозу у прак-
тиці сімейного лікаря» за ред. проф. І. В. Чопея  (2009). 
Працюючи з 1969 року на медичному факультеті УжНУ 
як  асистент, доцент, професор, 13 років  — завідуючи 
кафедрою, будучи заступником декана, завідувачем 
курсу психіатрії, наркології та  медичної психології 
медичного факультету Ужгородського національного 
університету, постійно виконує велику громадську ро-
боту і має заслужений авторитет серед колег по роботі, 
студентів та пацієнтів. З 1978 року він — голова секції, 
а з 1987 і до сьогодні — голова Товариства психіатрів, 
наркологів та  психотерапевтів Закарпатської області. 
1997 року за активної участі Лавкая І. Ю. відкрито кліні-
ку психіатрії та неврозів при обласній клінічній лікарні 
імені Андрія Новака. Іван Юрійович одночасно викону-
вав обов’язки завідувача кафедри та керівника клініки, 
де на високому рівні проводиться лікувально-діагнос-
тичний процес. За  весь період роботи на  медичному 
факультеті УжНУ та в обласній клінічній лікарні виконує 
велику консультативно-методичну роботу як  в  місті 
Ужгороді, так і  в  обласних лікувально-профілактичних 
закладах. Він впровадив у практику комплексний метод 
лікування заїкання, індивідуальну та  групову гіпно-
терапію, стандарти діагностично-лікувального процесу 
стаціонарної допомоги. Багаторазово проходив підви-
щення кваліфікації у провідних клініках Москви, Санкт-
Петербурга, Києва, Харкова, Братислави, Праги, Брно, 
Кошиць. Лавкай  І.  Ю.  — відмінник вищої освіти СРСР, 
має  заслужений авторитет у  наукових колах області, 
широкої громадськості.

Співробітники, учні та колеги Івана Юрійовича Лавкая 
бажають ювіляру міцного здоров’я, здійснення нових 
творчих планів, успіхів в  педагогічній та  лікувальній 
роботі.

Колектив кафедри неврології, нейрохірургії 
та психіатрії медичного факультету УжНУ
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