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Видання присвячене одному з найстаріших та найкращих
вітчизняних навчальних закладів медичного профілю,
центру науки й освіти Західного регіону України.
Львівський медичний університет імені Данила Гали�
цького пройшов славний шлях від медичного факуль�
тету Львівського університету до освітньої установи
національного рівня. 

За 230 років у його стінах здобуло освіту не одне
покоління лікарів, які зробили вагомий внесок у становлен�
ня й розквіт Львівської медичної школи та склали еліту
медичної галузі. З університетом також пов’язана наукова
кар’єра вчених світового рівня, які своєю щоденною
працею примножували здобутки навчального закладу.

Книга унікальна інформаційним наповненням та най�
вищим рівнем видавничої культури.

The publication is devoted to one of the oldest and best
Ukrainian medical educational institutions, the centre of
science and education of the Western region of Ukraine.
Lviv Danylo Halytskyi Medical University has gone a pros�
perous way from a Medical Department of Lviv University
to an educational establishment on the national level.

In the last 230 years it has given education to many
generations of doctors, who substantially contributed to
the establishment and growth of Lviv medical school, and
comprised the elite of the medical domain. Scientific career
of world level scholars, who increased the wealth of the
educational institution due to their work, is also connected
to the university. 

The book is unique for its informational saturation and
the highest level of publication culture.




