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Навчання в медичному коледжі доз-
волило мені остаточно переконатися, 
що вибір професії медика я зробила 
правильно. Я чітко зрозуміла, які саме 
виклики стоять перед тим, хто вирі-
шив присвятити своє життя лікарській 
справі. Здатність до співчуття, готов-
ність допомогти людям, а також ро-
зуміння, що коли ти обрав професію 
лікаря, то навчатися доведеться по-
стійно – це, певно, головні критерії, 
яким потрібно відповідати.
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Я хотіла стати медсестрою ще з шо-
стого класу. В мене якраз тоді був та-
кий період, коли я серйозно хворіла і 
могла спостерігати за роботою медсе-
стер, як вони доглядають за хворими, 
як багато значить їх вміння співчу-
вати. Проте в житті так склалося, що 
я довгий час була в монастирі, про-
працювала одинадцять років в лічниці 
Шептицького як монахиня, проте не 
відмовилася від своєї мрії.  Настоя-
телька мені порадила йти вчитися в 
медичний коледж. Я тішуся, що можу 
допомагати людям тепер вже в такий 
спосіб, полегшувати їх страждання.
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Вступаючи в коледж, я не знав, чого 
хочу в цьому житті, чим хотів би займа-
тися всерйоз. Почалися заняття, ви-
вчення медичних дисциплін викликало 
в мене цікавість. Крім того, під час нав-
чання в коледжі влаштувався на роботу 
в лікарню швидкої медичної допомоги. 
І тут прийшло розуміння – так, це моє, 
я на правильному шляху. А поєднувати 
навчання з практикою взагалі дуже 
продуктивно, адже маєш можливість  
отримані під час лекцій знання одразу 
ж застосувати на практиці. Та й тепер 
навчатися в Університеті значно легше, 
краще розумієш предмети, суть про-
блем. В майбутньому хочу стати хірур-
гом, планую впевнено йти до цієї мети.

Медичний коледж, як структурний 
підрозділ, увійшов у склад Львівського 
національного медичного університету 
імені Данила Галицького у 2010 році.
Навчальний заклад готує молодших 
спеціалістів за спеціальністю 
223 «Медсестринство», освітня 
програма «Сестринська справа». 
Термін навчання становить три роки - 
на основі повної загальної середньої 
освіти (11 кл.) та чотири роки - на основі 
базової загальної середньої освіти (9 кл.). 
Загальний ліцензований обсяг – 120 осіб.

Що дає навчання в медичному коледжі ЛНМУ?
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Навчання у Медичному коледжі ЛНМУ імені Данила Галиць-
кого відбувається в основному за рахунок коштів фізичних 
та юридичних осіб.
Сьогодні у навчальному закладі навчається майже 300 
студентів. Коледж розташований у двох корпусах в жит-
ловій зоні Львова, крім того, заняття проходять у додат-
ково орендованих приміщеннях на базах лікарень міста 
та області, зокрема, навчальні кімнати розташовані Львів-
ській міській дитячій клінічній лікарні, 4-ій комунальній 
міській клінічній лікарні, обласній клінічній інфекційній 
лікарні, Західноукраїнському медичному центрі ЗОК, 

3-ій комунальній міській клінічній поліклініці, клінічній 
лікарні Львівської залізниці та ін. До послуг студентів – 
26 кабінетів і лабораторій, лекційна аудиторія на 120 
місць, бібліотека з читальним залом на 30 місць і за-
гальним книжковим фондом 17 тисяч примірників, 
великий спортивний зал.
Здобуті в коледжі знання дають можливість випускникам 
працювати на високому професійному рівні не лише в 
Україні, а й за кордоном. Випускники коледжу продовжу-
ють навчання в різних навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів 
акредитації.

для абітурієнтів після 11 класу
(тільки в електронному вигляді)

ГОЛОВНІ ДАТИ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ
для абітурієнтів після  9 класу

30 червня - 13 липняПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

14 липня - 21 липняВСТУПНІ ІСПИТИ:  УКРАЇНСЬКА МОВА (диктант) 
                                БІОЛОГІЯ (тести) 

з 13 липня

до 22 липня

до 1 серпня

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

НА ОСНОВІ СПІВБЕСІДИ І ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

НА ОСНОВІ ЗНО 

Сертифікат УЦОЯО (з української мови і літератури, біології або хімії)

ТЕРМІН ОПРИЛЮДНЕННЯ
рейтингового списку вступників 

23 липняНА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ОСВІТИ

3 серпняНА ОСНОВІ ПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
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