Медичний коледж Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького
У 1945 р. для підготовки молодших медичних кадрів для лікувальнопрофілактичних установ залізниці у Львові створене медичне училище
Міністерства шляхів сполучення СРСР. З 1991 по 2006 роки
училище Львівської державної залізниці перебувало

Медичне

у складі Державної

адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця». В 2006 році
заклад передано у сферу управління Міністерства охорони здоров’я України
як ДВНЗ „Львівське медичне училище”.
У 2010 р. училище було реорганізоване в медичний коледж, який
увійшов у склад Львівського національного медичного університету імені
Данила Галицького як структурний підрозділ.
Коледж

готує

молодших

спеціалістів

за

спеціальністю

223

«Медсестринство», освітня програма «Сестринська справа». Термін навчання
становить три (на основі повної загальної середньої освіти) та чотири роки
(на основі базової загальної середньої освіти). Загальний ліцензований обсяг
– 120 осіб.
Навчання відбувається в основному за рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб.
В коледжі функціонує 26 кабінетів і лабораторій, лекційна аудиторія на
120 місць, бібліотека з читальним залом на 30 місць та загальним книжковим
фондом більш як 16 тис. примірників, великий спортивний зал. Всі кабінети
забезпечені необхідним обладнанням, муляжами та фантомами. Певна
частина кабінетів розташована на базах міських та обласних лікувальнопрофілактичних установ.
Педагогічний колектив - 47 викладачі штатних та 3 – сумісники. В
коледжі працює лікарі, викладачі загальноосвітніх дисциплін, провізори,
серед них:
4 викладачі мають ступінь кандидата наук;
викладачів вищої категорії - 19 осіб;

викладачів першої категорії - 8 осіб;
викладачів другої категорії - 9 осіб.
Педагогічні звання «Викладач-методист» мають 11 викладачів.
Щорічно зі стін коледжу випускається 90-100 фахівців. Слід відзначити,
що проводиться значна робота з працевлаштуванням випускників.
У центрі уваги викладачів коледжу – навчання студентів. Про це
свідчить, зокрема, показник інтегрованого ліцензійного іспиту «КРОК М –
Сестринська справа», який становить 85-93%. Студенти активно займаються
і науково-дослідною роботою – вони неодноразово ставали призерами і
лауреатами студентських науково-практичних конференцій та конкурсів
професійної майстерності. Студенти нашого коледжу регулярно займають
призові місця в обласному етапі Міжнародного конкурсу з української мови
імені П.Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т.Шевченка
та Обласному конкурсі авторської та патріотичної пісні.
Особлива увага приділяється фаховому вихованню студентської молоді.
У коледжі щорічно проводиться конкурси професійної майстерності «Що ми
знаємо, вміємо, можемо», «Медсестра – золоті руки», організовуються
виховні заходи з нагоди Всесвітнього дня здоров’я та Всесвітнього дня
боротьби з туберкульозом, активно працює «Клуб милосердя» у Львівському
будинку дитини №2.
Варто зазначити, що викладання дисципліни «Іноземна мова (за
професійним спрямуванням)» відбувається на належному рівні, оскільки
володіння іноземною мовою є вимогою часу для висококваліфікованих
фахівців. Щорічно іноземною мовою проводяться студентські медичні
науково-теоретичні конференції, а також наші студенти приймають участь в
обласних творчих конкурсах з іноземних мов серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації регіону.
Постійно проводяться заходи з національно-патріотичного виховання.
Наші студенти були активними учасниками акції «Запали свічку» до Дня
пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років, виховних заходів до річниці

Листопадового чину «Не вмре, не загине стрілецькая слава», Дня української
писемності та мови, Шевченківського вечора «Наша дума, наша пісня не
вмре, не загине», приймали активну участь в Революції гідності. Триває тісна
співпраця з львівськими театрами, Будинком органної та камерної музики та
ін.
Не забуваємо і про спортивно-масову роботу – студенти і працівники
коледжу займаються у спортивних секціях, беруть участь у спортивних
змаганнях серед ВНЗ I–II рівнів акредитації регіону, в тижнях здоров’я,
туристичних походах; щорічно проводяться змагання з аеробіки між групами
та курсами тощо.
Здобуті в коледжі знання дають можливість випускникам працювати на
високому професійному рівні не лише в Україні, а й за кордоном.
Випускники коледжу продовжують навчання в різних навчальних закладах
ІІІ-ІV рівнів акредитації.

