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МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

1945 р. для підготовки молодших медичних
кадрів для лікувальнопрофілактичних установ
залізниці у Львові створене медичне училище
Міністерства шляхів сполучення СРСР. Із 1991 до 2006 р.
Медичне училище Львівської державної залізниці пере
бувало у складі Державної адміністрації залізничного
транспорту України «Укрзалізниця». В 2006 р. заклад
було передано у сферу управління Міністерства охорони
здоров’я України як ДВНЗ «Львівське медичне учили
ще». У 2010 р. воно реорганізоване в медичний коледж,
який увійшов до складу Львівського національного ме
дичного університету імені Данила Галицького.
Сьогодні коледж готує молодших спеціалістів за
фахом «Сестринська справа». Термін навчання стано
вить три (на основі повної загальної середньої освіти)
та чотири роки (для випускників дев’ятих класів). У червні
2010 р. він пройшов повторну акредитацію за напрямом
«Сестринська справа».
Нині у цьому навчальному закладі навчається
405 студентів. Коледж розташовується у двох корпусах,

крім того, заняття проходять у
приміщеннях на базах лікарень
міста й області, зокрема у Львів
ській міській дитячій клінічній
лікарні, Комунальній 4й міській
клінічній лікарні м. Львова,
Львівській обласній клінічній
інфекційній лікарні, Західно
українському медичному центрі
Західного оперативного коман
дування, Дорожній поліклініці
КУЗЬМІНСЬКИЙ
Львівської залізниці, Клінічній
Павло Йосифович
лікарні Львівської залізниці
Директор коледжу,
та ін. До послуг студентів —
магістр державного
26 кабінетів і лабораторій, лек
управління, викладач
ційна аудиторія на 120 місць,
вищої кваліфікаційної
бібліотека з читальним залом на
категорії
30 місць та загальним книжко
вим фондом 17 тис. примірників,
великий спортивний зал.
У коледжі працюють 43 викладачів, серед яких
19 лікарів, 22 педагоги, двоє провізорів, двоє відмін
ників освіти України. Колектив молодий: середній вік
викладачів — 37 років. Вони приділяють велику увагу
підвищенню свого професійного рівня.
Навчальний процес забезпечений усіма необхідни
ми програмами і планами. Підготовлено методичні
вказівки до практичних та семінарських і інструкції до
лабораторних занять, методичні вказівки з організації

На практичному занятті з української мови
за професійним спрямуванням

Викладач коледжу А. О. Вихопень проводить практичне
заняття з медсестринства в гінекології

ДИРЕКТОР КОЛЕДЖУ
Кузьмінський Павло Йосифович
ЗАСТУПНИКИ ДИРЕКТОРА
Лапка Марія Василівна — заступник директора
з навчальної роботи, викладач I кваліфікаційної категорії
Щебель Оксана Миколаївна — заступник директора
з гуманітарної освіти та виховання, викладач вищої
кваліфікаційної категорії, відмінник освіти України
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самостійної роботи студентів та контролю якості їхніх
знань. Усі студенти медичного коледжу користуються
сучасними україномовними підручниками і навчальни
ми посібниками.
Про високий рівень успішності молоді свідчить по
казник інтегрованого ліцензійного іспиту «КРОК М —
Сестринська справа». У 2012 р. за результатами цього
іспиту навчальний заклад посів друге місце у всеук
раїнському рейтингу. Студенти активно займаються і на
уководослідною роботою. Вони неодноразово були при
зерами та лауреатами студентських науковопрактичних
конференцій та конкурсів професійної майстерності.
Особлива увага приділяється фаховому вихованню
молоді. У коледжі щорічно проводиться конкурс про
фесійної майстерності «Медсестра — золоті руки», ви
ховні заходи з нагоди Всесвітнього дня здоров’я та
Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, читаються
лекції «За здоровий спосіб життя», а у Львівському бу
динку дитини № 2 функціонує «Клуб милосердя».
Студенти і працівники коледжу активно займають
ся у спортивних секціях, беруть участь у спортивних
змаганнях серед вищих навчальних закладів I–II рівнів
акредитації регіону, в тижнях здоров’я, туристичних
походах. Щорічно відбуваються змагання з аеробіки
між групами та курсами.
Крім того, постійно проводяться заходи з національ
нопатріотичного виховання. Студенти коледжу актив
но долучалися до акції «Запали свічку» до Дня пам’яті
жертв Голодомору 1932–1933 рр., виховних заходів,
присвячених річниці Листопадового чину «Не вмре, не
загине стрілецькая слава», Дня української писемності
та мови, Шевченківського вечора «Наша дума, наша
пісня не вмре, не загине».
Медичний коледж налагодив співпрацю з
Національним академічним українським драматичним
театром ім. М. Заньковецької, Львівським драматичним
театром ім. Лесі Українки, Львівським академічним
духовним театром «Воскресіння», Будинком органної
та камерної музики.

Шевченківський вечір
у Будинку органної та камерної музики

Щорічно в коледжі здобуває освіту 90–100 фахівців.
Знання, отримані тут, є запорукою успішного працев
лаштування молодих фахівців не лише в Україні, а й за
кордоном.

Засідання студентської ради коледжу

Викладач коледжу З. В. Цьорох проводить
заняття з медицини катастроф

На заняттях із фізичного виховання
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