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ДИМІНА
Людмила Михайлівна

Директор базового відділення
ТзОВ «Медичний коледж «Монада»

ВИПУСКНИЦЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО 
ФАКУЛЬТЕТУ (1967)

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

Народилася 20 листопада 1944 р. у с. Ірістон
(Північна Осетія) в родині військового Михайла
Юрійовича Гутмана та Лідії Василівни Новикової.

Протягом 1962–1967 рр. здобувала освіту на фарма�
цевтичному факультеті Львівського державного медич�
ного інституту, а після його закінчення упродовж року
працювала на аптечному складі Головного аптечного
управління.

З 1968 до 1992 р. Людмила Михайлівна займалася
викладацькою діяльністю (з 1972 р. як завідувач відді�
лення) в Державному медичному коледжі.

З 1992 р. вона очолює базове відділення ТзОВ «Ме�
дичний коледж «Монада». Є засновником навчального
приватного закладу, який займається підготовкою
молодших спеціалістів та бакалаврів за напрямами «Ме�
дицина» та «Фармація» (із присвоєнням кваліфікацій
«Фармацевт», «Медична сестра», «Фельдшер», «Зубний
гігієніст», «Зубний технік»). Коледж має філії у Луцьку,
Чернівцях, Хусті, Ужгороді, Дрогобичі, Первомайську,
Євпаторії.

Медичний коледж «Монада» спільно з Львівським
національним медичним університетом ім. Данила Гали�
цького створив навчально�виробничий комплекс. До
освітнього процесу у коледжі долучаються науково�педа�
гогічні кадри університету, частина занять проводиться на
кафедрах цього вищого навчального закладу, узгоджують
інтегровані навчальні плани з підготовки бакалаврів.
Згідно підписаних угод забезпечується ступенева освіта —
випускники, які отримали дипломи бакалаврів, за реко�
мендацією коледжу зараховуються для продовження нав�
чання на четвертому курсі університету.

Упродовж останніх 20 років Л. М. Диміна працює
над зміцненням зв’язків із викладачами та кафедрами
своєї alma mater, які співпрацюють із коледжем, зі сту�
дентами�випускниками коледжу, частина яких після
закінчення університету повертається до навчального
закладу, де починалося їхнє фахове становлення, і зай�
мається тут викладацькою діяльністю.

Медичний коледж «Монада» з 2001 р. бере участь у
міжнародних виставках «Сучасна освіта України», наго�
роджений двома золотими та п’ятьма срібними медалями,
дипломами «Лідер сучасної освіти», дипломи і грамоти
в різних номінаціях (2009, 2010, 2011, 2012).

Студенти відділення «Стоматологія ортопедична»
під час практичного заняття 

Донька Людмили Михайлівни, Юлія Геннадіївна
Брейдак, теж здобула медичну освіту. В 1991 р. закінчи�
ла Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького (кваліфікація — санітарний
лікар). Вона — кандидат медичних наук. З 2002 р. була
завідувачем відділення «Лікувальна справа», а з 2007 р.
є заступником директора ТзОВ Медичний коледж
«Монада» з навчально�практичної роботи.

Родинну традицію продовжила внучка Л. Д. Димі�
ної, Олександра Андріївна Брейдак, яка зараз навчається
на п’ятому курсі Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького.

Людмила Михайлівна — заслужений працівник
освіти, відмінник охорони здоров’я, відмінник освіти. За
плідну організаторську роботу у сфері інноваційного
розвитку системи освіти, творчі досягнення в удоскона�
ленні процесу навчання і виховання молоді, плідну нау�
ково�педагогічну діяльність з інноваційної модернізації
освіти нагороджена почесними дипломами та грамотами
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
(2010, 2011, 2012).




