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ШЕГЕДИН 
Марія Броніславівна
Директор Львівського державного медичного
коледжу ім. Андрея Крупинського. Доктор медичних
наук, професор, академік Української академії наук,
заслужений лікар України

ВИПУСКНИЦЯ ЛІКУВАЛЬНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ (1973)

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 8 жовтня 1949 р. у Львові в сім’ї
робітників Броніслава Йосиповича і Тамари Яківни
Куровських.

Марія Броніславівна з дитинства знала, ким стане у
майбутньому. Вона зростала фактично на території
Львівської обласної клінічної лікарні, змалку спілкувалася
із медичними працівниками, а коли закінчила школу —
влаштувалася працювати санітаркою у торакальне
відділення цього лікувального закладу.

Протягом 1967–1973 рр. дівчина навчалася на ліку�
вальному факультеті ЛДМІ, а упродовж наступного року
проходила інтернатуру з терапії.

Зі студентського життя їй найбільше запам’яталися за�
няття на кафедрі нормальної анатомії: лекції професора
А. П. Любомудрова, які відбувалися під супровід музики,
практичні роботи над трупами під керівництвом Л. М. Лич�
ковського і І. М. Солоненка. Марія Куровська входила до
комітету комсомолу, долучалася до художньої самодіяль�
ності (танці, СТЕМ). Саме під час навчання в ЛДМІ вона
захопилася науковими дослідженнями у студентському
гуртку на кафедрі гістології. Тут були закладені основи її
подальшого становлення як науковця.

Після закінчення інституту Марія Броніславівна почала
працювати у Львівському медичному училищі (з 1998 р. —
Львівський державний медичний коледж ім. Андрея Кру�
пинського), пройшла шлях викладача внутрішніх хвороб,
завідувача однорічних курсів медсестер, методиста, заступ�
ника директора з навчальної роботи. З 1991 р. вона очолює
цей найстаріший вищий медичний навчальний заклад
України (рік його заснування —
1773 р.).

Марія Шегедин є ініціатором
підготовки бакалаврів медицини за
спеціальностями «Сестринська спра�
ва» та «Лабораторна діагностика»
(1993). Зараз вона очолює робочі гру�
пи, які розробляють галузеві стан�
дарти вищої освіти України за цими
напрямами для ОКР «Бакалавр» і
«Магістр».

Упродовж 1994–1997 рр.
М. Б. Шегедин працювала доцентом,

а протягом 2003–2008 рр. — професором на кафедрі пропе�
девтики внутрішніх хвороб та сестринської справи ЛНМУ
імені Данила Галицького. Вона першою в Україні отримала
звання професора з пропедевтики внутрішніх хвороб і сест�
ринської справи.

Зараз Марія Броніславівна досліджує проблему,
вирішення якої дасть можливість медсестрам та медичним
лаборантам, які вже працюють за фахом, за допомогою
різних форм навчання здобувати ОКР бакалавра та
магістра. Крім того, займається підготовкою нових підруч�
ників, які ілюструють останні досягнення у медичній та
педагогічній науках. Зокрема, розробила нову вітчизняну
модель медсестринського процесу, видала більше 15 під�
ручників та навчальних посібників (загалом — понад
200 друкованих праць).

Вона входить до редакційних рад журналів «Клі�
нічна фармація», «Медсестра України», «Магістр медсе�
стринства», газети «Сімейний лікар +». Свого часу була
членом Експертної ради з медицини та фармації ДАК
України (2001–2010), є членом Науково�методичної
комісії з вищої медичної освіти МОН України, Експерт�
ної комісії з визнання дипломів МОЗ України, президії
Ради директорів ВМНЗ І–ІІ рівнів акредитації Львівсь�
кої області.

Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради
України (2003), орденами княгині Ольги ІІІ ст. (2010),
«За трудові досягнення» ІV ст. (2002), Золотою медаллю
якості Європейської асамблеї бізнесу (2003), почесними
грамотами та подяками МОЗ України, Львівської облас�
ної ради, Львівської облдержадміністрації.

Син Марії Броніславівни, Святозар Юрійович, пра�
цює фельдшером, донька, Ярослава
Юріївна, — викладачем основ пси�
хології і міжособового спілкування
у Львівському державному медич�
ному коледжі ім. Андрея Крупин�
ського. Радість і гордість Марії
Броніславівни — троє внуків.

Марія Шегедин любить співа�
ти. Із задоволенням подорожує за
кермом свого авто.

Її життєве кредо: «Стався до
людей так, як ти хочеш, щоб вони
ставилися до тебе».Зустріч із Головою Верховної Ради В. Литвином




