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Загальна характеристика 
 

Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський медичний 

фаховий коледж післядипломної освіти розташований за адресою:  

юридична адреса – вул. І. Миколайчука, 9, м. Львів, 79059; 

фактична адреса – вул. Липинського, 54, м. Львів, 79019. 

Електронна пошта: mеdсоlро@gmаіl.соm  web: http://medcolpo.lviv.ua 

Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський медичний 

фаховий коледж післядипломної освіти (далі – Коледж), є закладом фахової 

передвищої освіти, комунальної форми власності, що надає якісну, доступну 

фахову передвищу та вищу освіту громадянам України, іноземцям та особам без 

громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особам, які визнані 

біженцями в Україні, іншим особам, які перебувають в Україні на законних 

підставах згідно з чинним законодавством.  

Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський медичний 

фаховий коледж післядипломної освіти є правонаступником Вищого 

навчального комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський 

медичний коледж післядипломної освіти». 

Коледж здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, 

Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»,  «Про фахову передвищу 

освіту»,  «Основами законодавства України про охорону здоров'я», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про 

інформацію», «Про доступ до публічної інформації» Постанов та розпоряджень 

Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, наказів та інструкцій Міністерства 

охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, рішень 

Власника, наказів Засновника та Департаменту, іншими нормативно-правовими 

актами, які регламентують діяльність закладів освіти України, а також Статутом.  

Мовою освітнього процесу в Коледжі є державна мова відповідно до 

Конституції України та Закону України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної». 

Основними напрямами діяльності Коледжу згідно з державним 

(регіональним) замовленням і договірними зобов’язаннями є: 

Післядипломна освіта – розширення профілю (спеціалізація, 

удосконалення, тематичне удосконалення, безперервний професійний розвиток, 

підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, стажування) молодших 

спеціалістів/фахових молодших бакалаврів та  ступенем вищої освіти молодший 

бакалавр та бакалавр галузі знань 1201 Медицина, 1202 Фармація / 22 Охорона 

здоров’я відповідно до ліцензії щодо здійснення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти виданої МОН України (наказ МОН України від 27.09.2016 р. № 

1433л). 

mailto:mеdсоlро@gmаіl.соm
http://medcolpo.lviv.ua/
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Підготовка висококваліфікованих фахівців за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем – молодший спеціаліст та освітньо-професійним ступенем – фаховий 

молодший бакалавр, галузі знань – 22 Охорона здоров’я за спеціальностями: 

223 Медсестринство, освітньо-професійна програма «Сестринська справа», 

226 «Фармація, промислова фармація», освітньо-професійна програма 

«Фармація». 

Головними завданнями Коледжу є: 

Забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу освіту, а також 

на післядипломну освіту, перепідготовку, безперервний професійний розвиток. 

Основними структурними підрозділами Коледжу є:  

 відділення післядипломної освіти; 

 відділення підготовки фахівців; 

 медична бібліотека. 

Крім цього структурними підрозділами Коледжу є: 

 симуляційно-тренінговий центр; 

 навчальна (навчально-виробнича) аптека; 

 циклові комісії; 

 підрозділи, що забезпечують навчально-виховний процес: навчальні 

кабінети, лабораторії; навчально-методичний кабінет; навчальна частина; бази 

практик в закладах охорони здоров’я м. Львова, області та інших областях 

України, аптеки тощо.  

Структурні підрозділи створюються відповідно до головних завдань 

діяльності Коледжу і функціонують відповідно до окремих положень, 

розроблених та затверджених в установленому законом порядку. 
 

Відділення післядипломної освіти 

На відділенні післядипломної освіти проходять післядипломне навчання 

молодші спеціалісти з медичною і фармацевтичною освітою та медсестри-

бакалаври. У 2021 р. проведено 13 циклів спеціалізації та 175 удосконалення, на 

яких пройшли післядипломне навчання – 4724 особи, що складає 105,2 %, а саме: 

медичні сестри   – 3247    

фельдшери (ФАП, швидкої меддопомоги) – 413     

акушерки  – 143   

помічники і лаборанти СЕС  – 81   

лаборанти (фельдшери-лаборанти)  – 231  

фармацевти аптек  – 124  

інші (рентген-лаборанти, зубні 

лікарі, зубні техніки, медичні статистики) – 485     
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Впродовж року було організовано 3 виїзних циклів на базах закладів 

охорони здоров’я, де пройшли післядипломне навчання 77 молодших медичних 

спеціалістів (за планом – 130 осіб), що становить 59,2%. Окрім запланованих 

виїзних циклів було проведено 12 додаткових циклів, на яких було підготовлено 

285 медичних фахівця. 

При цьому виконання регіонального замовлення складає – 86,1%. 

 

Відділення підготовки фахівців 

На відділенні підготовки фахівців проводиться навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст та освітньо-професійним 

ступенем – фаховий молодший бакалавр, галузі знань – 22 Охорона здоров’я за 

спеціальностями: 

 223 “Медсестринство” (ліцензований обсяг прийому 120 осіб) термін 

навчання – 3 роки і 5 місяців на основі повної загальної середньої освіти з 

вечірньою формою навчання; 

 226 “Фармація, промислова фармація” (ліцензований обсяг прийому 50 

осіб) термін навчання – 2 роки і 5 місяців на основі повної загальної середньої 

освіти з вечірньою формою навчання. 

У 2021 р. на відділенні підготовки фахівців:  

 

Прийнято на навчання у 2021 році 

Спеціальність 

Форма навчання 

Разом Регіональне 

замовлення 
Контракт 

223 Медсестринство 30 26 56 

226 Фармація, промислова фармація 5 39 44 

Разом: 35 65 100 

 

Випущено у 2021 році 

Спеціальність 

Форма навчання 

Разом Регіональне 

замовлення 
Контракт 

223 Медсестринство 28 11 39 

226 Фармація, промислова фармація 5 36 41 

Разом: 33 47 80 
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Навчається станом на 01.01.2022 року 

Спеціальність 

Форма навчання 

Разом Регіональне 

замовлення 
Контракт 

223 Медсестринство 117 52 169 

226 Фармація, промислова фармація 16 100 116 

Разом: 133 152 285 

 

3. Кадрова робота 

Навчальний процес в коледжі забезпечує 46 штатних викладачів, серед яких:  

– спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії – 25 особи, з них: 

 кандидати медичних наук – 5 осіб;  

 кандидати історичних наук – 1 особа; 

 кандидати фармацевтичних наук – 2 особа; 

 «викладач-методист» – 11 осіб; 

 спеціалісти І кваліфікаційної категорії – 7 осіб; 

 спеціалісти ІІ кваліфікаційної категорії – 3 осіб; 

 викладач-спеціаліст – 3 осіб; 

 без категорії – 8 осіб. 

Також навчальний процес забезпечують 94 викладачі-сумісники та 

викладачі-погодинники з числа провідних фахівців охорони здоров’я.  

 

Матеріально-технічна база 

Приміщення, які використовуються для організації навчального процесу: 

Корпус №1 за вул. І. Миколайчука, 9 – коледж передав під тимчасові приміщення 

Covid-зони відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова. 

Загальна орендована площа складала  – 1527 кв. м.  

Корпус №2 за вул. Липинського, 54 – перебуває у власності коледжу. 

Загальна площа складає 1637,5 м2 (2-ий та 5-ий поверхи). На 5-ому поверсі 

проведено ремонтні роботи.  

Корпус №3 за вул. Антоновича, 80, загальною прощею – 609,4 м2 

перебуває у власності коледжу. 

Львівська обласна медична бібліотека за вул. Руська, 20 – коледж орендує 

у КНП «1-а міська поліклініка м. Львова». Загальна орендована площа складає – 

399,8 кв. м. Приміщення бібліотеки потребують поточного ремонту. 
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Фінансування розвитку матеріально-технічної бази 

У 2021 році було подано 4 мікропроєкти обласного конкурсу проєктів 

місцевих ініціатив у Львівській області, які на жаль ми не виграли (загальна сума 

– 1 263 169 грн, з них: співфінансування з бюджету Конкурсу Львівської обласної 

ради – 631 584 грн; співфінансування коледжу – 631 585 грн). 

За кошти обласної комплексної програми підтримки галузі охорони 

здоров’я профінансовано закупівлю манекенів та муляжів на суму  

1 185 600 грн. 

      
 

      
 

 

І. Впродовж звітного періоду було проведено: 

1. Поточний ремонт приміщень навчальної аптеки (корпус 2, 5-ий поверх) 

– 245,8 тис. грн;  

2. Капітальний ремонт приміщень навчальної аптеки (корпус 2, 5-ий 

поверх) – 293,5 грн;  
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ІІ. Придбано: 

1. Меблів (80 шт.) – 279 570 грн; 

2. Інтерактивна панель для навчальних цілей – 126 000 грн. 

3. Службовий автомобіль для потреб коледжу – 422 300 грн.   
 

 

1.      2.  

     

ІІІ. За звітний період було отримано гуманітарної допомоги на суму 551,2 тис. 

грн. 
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IV. Проведено інвентаризацію 80 % бібліотечних фондів.   

V. Створено передумови для системи електронного документообігу, 

єдиної бази документації, удосконалення і запровадження нових електронних 

сервісів (електронний розклад, журнал, електронне анкетування, 

відеоконференції, навчальні матеріали для слухачів і студентів.) 

Організація дистанційного навчання з допомогою безкоштовної 

платформи МOODLE, закупівля необхідного обладнання (сервер, блок 

безперебійного живлення), інтеграція програмного забезпечення. 

 

Фінансово-господарська діяльність 

Бюджетне асигнування, його постатейне виконання: 
 

   Відділення: 

 

Показники: 

Денна форма навчання 

КФК-0711120 

Вечірня форма навчання 

КФК-0711101 

Затверджено 

кошторисом, 

тис. грн. 

Фактично 

витрачено, 

тис. грн. 

Затверджено 

кошторисом, 

тис. грн. 

Фактично 

витрачено, 

тис. грн. 

Оплата праці 9722,6 9722,6 2306,4 2306,4 

Нараховано на заробітну 

плату 
2096,8 2096,8 507,4 504,4 

Придбання матеріалів, 

обладнання та інвентарю 
621,8 621,8 187,3 187,3 

Оплата послуг (крім 

комунальних) 
295,0 295,0 384,1 384,1 

Відрядження  – – – – 

Оплата комунальних послуг 180,8 180,8 81,3 81,3 

Всього: 12917,0 12917,0 3466,5 3463,5 
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Залучення позабюджетних коштів: 

Показники 

Денна форма 

навчання 

КФК 0711120 

Вечірня форма 

навчання  

КФК 0711101 

Разом 

кошти,  

тис. грн. 

Надійшло спецкоштів: 3696,6 1787,2 5483,8 

за послуги, як плата за навчання за рік 3666,8 1787,2 5454,0 

від реалізації майна (здача макулатури) 29,8 – 29,8 

Використано  2253,8 1748,8 4002,6 

з яких витрачено:    

на заробітну плату 754,3 1408,7 2163,0 

нарахування на заробітну плату 176,5 280,6 457,1 

придбання матеріалів 206,6 28,7 235,3 

оплата послуг (крім комунальних ) 174,1 10,4 184,5 

в т.ч. послуги по охороні 9,6 – 9,6 

послуги зв’язку 31,4 – 31,4 

оплата інших послуг 11,7 10,4 22,1 

оплата на відрядження – 14,9 14,9 

оплата комунальних послуг 49,7 5,5 55,2 

придбання основних фондів за рахунок 

капітальних видатків 
880,9 – 880,9 

Залишок коштів на рахунку станом на 

01.01.2022 р. 
2965,5 494,9 3460,4 

 

Навчально-методична робота 

Викладачі коледжу входять до п’яти циклових комісій: 

1) комісія формування загальних компетентностей; 

2) комісія фармацевтичних дисциплін; 

3) комісія клінічних дисциплін – терапевтичних; 

4) комісія клінічних дисциплін – хірургічних; 

5) комісія клінічних дисциплін – педіатричних. 

Педагогічний та науково-педагогічний колектив коледжу провів ґрунтовну 

роботу з розробки всієї навчально-методичної документації для навчання 

майбутніх здобувачів освіти та слухачів. 

Всі викладачі коледжу в освітньому процесі вдосконалюють традиційні 

методи навчання і впроваджують новітні педагогічні технології. 

Викладачами коледжу підготовлено: 

• 52 навчальні програми для спеціальності 223 Сестринська справа; 

• 28 навчальних програм для спеціальності 226 Фармація, промислова  

фармація; 
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• 6 програм для слухачів післядипломної освіти, з них чотири – для 

спеціалізації сестра медична загальної практики – сімейної медицини; сестра 

медична з епідеміологічного нагляду; сестра медична громадського здоров’я, 

сестра медична освітнього закладу. 

 2 – для тематичного удосконалення: асистент  ерготерапевта, сестра 

медична закладів освіти. 

Відповідно до нових навчальних робочих планів та програм були оновлені 

навчально – методичні комплекси з дисциплін денного та вечірнього відділень. 

Викладачами розроблено 118 алгоритмів виконання практичних навичок 

та 12 тренінгів. 

Проведено: 

 2 конференції: «Актуальні питання сучасної антибіотикотерапії», 

«Здоров'я населення України і фактори, які на це впливають». 
 4 семінари: онлайн семінар «Сучасні стратегії догляду за 

недоношеними дітьми в Німеччині» (в рамках співпраці, між коледжем і 

клінікою Ernst von Bergmann (Потсдам, Німеччина), «Епоха пластику. Сміття, 

яке нас переживе», «Covid-19. Питання та відповіді». 

 6 майстер-класів: «Невиношування вагітності», неодноразово 

проводилися «Базові реанімаційні заходи у дітей та дорослих», з них  2 мастер-

класи були проведені для медсестринської спільноти України на Школі 

медсестринства, в рамках Міжнародного Медичного Форуму (27.05.2021 р. та 

06-08.10.2021 р.). 

 4 медичних лекторіїв: «Особливості перебігу туберкульозу в сучасних 

умовах. Діагностика, лікування, профілактика», «Ми проти СНІДу. Ми – за 

життя», «Світові здобутки медицини ХХІ століття та підготовка сестер медичних 

у Європі», «Здоровий зуб-здоровий організм» тощо. 

7 відеолекцій: «Базові реанімаційні заходи у дорослих», «Базові 

реанімаційні заходи у дітей», «Гострий коронарний синдром», «Інсульти, 

судомні стани та непритомність», «Порушення прохідності дихальних шляхів – 

обтурація стороннім тілом у дітей», «Порушення прохідності дихальних шляхів. 

Обтурація стороннім тілом у дорослих», «Професійне вигорання у викладачів». 

У рамках гранту від Європейського Союзу, на тему: «Європейський досвід 

онлайн-навчання медичних сестер навикам серцево-легеневої реанімації в 

системі післядипломної освіти», який фінансувався House of Europe, було 

проведено онлайн-навчання (відеолекції) на теми: «Алгоритм введення пацієнтів 

з порушенням серцевого ритму. Електрична дефібриляція та інші методи 

електротерапії», «Стандарти та алгоритми у випадку гострого коронарного 

синдрому. Судинний доступ та інші альтернативні шляхи введення ліків», 
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«Алгоритм дій під час реанімаційних заходів у стаціонарних та амбулаторних 

умовах» 

 тренінги: «Телемедицина у роботі сімейного лікаря», «Догляд за 

пацієнтами з COVID-19 під час механічної вентиляції легень» (тренінг 

реалізований Фондом «Наука для розвитку» (Варшава, Польща) в рамках проєкту 

«Підвищення безпеки та якості діагностики і інших медичних послуг у відповідь на 

пандемію COVID-19 в Україні», який фінансується Міністерством закордонних справ 

Польщі за підтримки МОЗ України) 

 5 курсів базової підтримки життя (BLS) за стандартами Європейської  

Ради реанімації, на  базі симуляційно-тренінгового центру для: 

– медсестер КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. 

Львова»; 

  медсестер та лікарів Львівської обласної клінічної лікарні, КНП 

«Дрогобицька міська лікарня № 1» ДМР, КНП «8-а міська клінічна лікарня 

м.Львова»; 

 для лікарів та адміністрації КНП «Золочівська ЦРЛ»; 

 студентів нашого коледжу «Діти рятують життя». 

Видано 9 наукових праць:  

 Антонюк Л.Я. «Екстрактивні речовини  плодових тіл лисички 

справжньої (Cantharellus cibarius Fr.) та їжовика жовтого (Hydnum repandum Fr.)»  

 Antonyuk L.Ya. «Purification and properties of the lectin from fungus fruit 

bodies  Agaricus nevularis Batsch»  

 Antonyuk, L.Ya. «Research of extractive substances of fruit body golden 

chanterelle (Cantharellus cibarius Fr. and hedgehog mushroom (Hydnum repandum 

Fr.)» 

 Антонюк Л.Я, «Дослідження ліпофільних речовин сироїжки лускатої»  

 Дацко А.Й. «Теоретико-методологічні засади формування  фармацев-

тичної безпеки України. Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та 

перспективи»; 

 Васюта В.В. «Особливості лікування педіатричних пацієнтів з шкірними 

симптомами харчової алергії. Актуальні питання сучасної медицини ХVIII»;  

 Дашо М.Б., Гдулевич Л.Ю., Вовк Л.Г. «Клінічні прояви хвороби та 

лікування дітей, хворих на COVID-19, в амбулаторних умовах»;  

 Стражнікова М.М., Вовк Л.Г., Кучабська Г.Б. «Інтеграція базових 

компетентностей у підготовку молодшого фахового бакалавра за спеціальністю 

«Медсестринство у процесі вивчення медичної біології»; 

 Терлецька Н.В. «Розвиток медичної етики та деонтології в сучасних 

освітніх закладах». 
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Видано 2 підручники: 

• Ніженковська В.І., Вельчинська О.В., Кучер М.М. Токсикологічна хімія: 

підруч. мед. (фарм.) вищ. навч. закл. Затв. МОН і МОЗ України / – К.: ВСВ 

"Медицина", 2020. – 372 с. 

• Громадське здоров’я у практиці сімейного лікаря: підручник / Г87  

Є.Я. Скляров, М.А. Бичков, Н.М. Громнацька, Садовий І.С. та інш.; за ред. Є.Я. 

Склярова, М.А. Бичкова – К.:ВСВ «Медицина», – 2020 – 288 с.  

Знаходиться у видавництві «МЕДИЦИНА» 

• Навчальний посібник «Клінічне медсестринство в інфектології» для 

слухачів циклів післядипломної освіти, бакалаврів спеціальності  

223 Медсестринство за авторством: Бельдій В.І. – канд. мед. наук, доцента, 

Львівського медичного фахового коледжу післядипломної освіти,  

Весклярової У.П. – викладача-методиста Львівського медичного фахового 

коледжу післядипломної освіти, Покровської Т.В. – канд. мед. наук, доцента, 

кафедри дитячих інфекційних хвороб Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького. 

Підготовлено до друку: 

• Навчальний посібник з англійської мови «English for Medical Students» 

(І частина) для студентів медичних коледжів за авторством Колеснікової Т.Д. – 

викладача-методиста Львівського медичного фахового коледжу післядипломної 

освіти. 

Л. Якимець, викладач коледжу, успішно завершила тренінговий онлайн 

курс «Групи рівних. Заклади вищої медичної освіти» в рамках україно-

швейцарського проекту «Розвиток медичної освіти» і є сертифікованим 

фасилітатором  Групи рівних (ГЗ). Провела зустріч-семінар для організаторів 

проекту та фасилітаторів освітянських ГР України на тему: «Ефективна 

презентація. Рекомендації та приклади». 

Створила Групу рівних з викладачів коледжу і як фасилітатор провела 5 

зустрічей для них. Були розглянуті наступні теми: 

• «Вернісаж знань для викладачів Коледжу», на якому презентувала тему: 

«Професійне вигорання у викладачів»(Л.Якимець, О.Пурій); 

• «Комунікація між викладачем і студентом в процесі зворотного зв’язку»; 

(Г.Волос, М.Стражнікова); 

• «Шляхи підвищення мотивації до навчання» (Н.Чупіль); 

 "COVID-19. Вакцинація працівників освіти. Що пішло не так?". 
Підписано угоди про співпрацю з ГО «Європейський університет 

функціональної медицини», ГО «Інститут біохімії», ГО «УКРОПТИКА» м. Київ., 

Чернівецьким медичним фаховим коледжем та КЗВО «Кам’янський медичний 

коледж» ДОР. 
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Найважливіші заходи, що відбулися у 2021 р. у коледжі: 

– січень 2021 р. – перемога у гранті від Європейського Союзу, на тему: 

«Європейський досвід онлайн-навчання медичних сестер навикам серцево-

легеневої реанімації в системі післядипломної освіти» за фінансування House of 

Europe; 

 04 лютого 2021 р. – Започатковано роботу «Групи рівних». Це новий 

формат безперервного професійного розвитку (БПР) для медичних освітян; 

 08 квітня 2021 р. – в рамках співпраці, між коледжем і клінікою Ernst 

von Bergmann (Потсдам, Німеччина), проведений ІV українсько-німецький  

онлайн семінар «Сучасні стратегії догляду за недоношеними дітьми в Німеччині»; 

 27 травня 2021 р. та 06-08 жовтня 2021 р. – команда викладачів  коледжу 

брали активну участь у Школі медсестринства, в рамках Міжнародного 

Медичного Форуму; 

 15 червня 2021 р. – участь, директора коледжу, у Колегії МОЗ України. 

 18 серпня 2021 р. – перемога у проекті «Підвищення безпеки та якості 

діагностики і інших медичних послуг у відповідь на пандемію COVID-19 в 

Україні», який реалізований Фондом «Наука для розвитку» (Варшава, Польща) 

за фінансування Міністерства закордонних справ Польщі за підтримки МОЗ 

України; 

– 23-24 вересня 2021 р. – Львівський медичний фаховий коледж 

післядипломної освіти спільно з Асоціацією медичних сестер Львівщини, за 

підтримки Міністерства охорони здоров'я України, Львівської обласної ради та 

Львівської обласної державної адміністрації, вперше в Україні провів «Осінній 

медсестринський форум у Львові» за участі міжнародних партнерів.  

Форум об'єднав керівників закладів післядипломної освіти з усієї України 

та Польщі (м. Жешув), медичних сестер загальної практики сімейної медицини, 

голів асоціацій та головних спеціалістів з медсестринства усіх областей України. 

– 21 жовтня 2021 року – перше засідання координаційної ради з розвитку 

медсестринства за участі директора коледжу, Лесі Вовк.  

– 12 листопада 2021 року – участь у регіональному форумі «Реформа 

системи шкільного харчування», Вовк Л.Г., Назарова О.О. 

– 01-03 грудня 2021 р. – реалізовано проект «Підвищення безпеки та якості 

діагностики і інших медичних послуг у відповідь на пандемію COVID-19 в 

Україні», за участі Фонду «Наука для розвитку» (Варшава, Польща), який 

фінансується Міністерством закордонних справ Польщі за підтримки МОЗ 

України. 

Викладачі коледжу взяли участь у 23 регіональних, Всеукраїнських та 

міжнародних конференціях. 
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Міжнародна співпраця 

З метою обміну досвідом в коледжі 

налагоджена міжнародна співпраця. Вже не 

один рік на базі коледжу проводяться тренінги, 

«майстер-класи», семінари, круглі столи, за 

підтримки колег з Польщі та Німеччини. 

Зокрема, за ініціативи директорки: 

• укладено угоду про співпрацю між 

коледжем та Центром післядипломної освіти 

медсестер і акушерок у місті Жешув (Польща);  

• підписано лист про наміри співпраці 

щодо впровадження інтеграційної програми для 

фахівців сестринської справи на базі Академії здоров’я клініки «Ернст фон 

Бергманн гемайннютціге ГмбХ» (м. Потсдам, Німеччина); 

Завдяки міжнародній підтримці та співпраці вдалося реалізувати кілька 

важливих для коледжу та медсестринської спільноти проектів. 

У лютому 2021 року коледж виграв грант від Європейського Союзу 

(Гранти мобільності та гранти на персональні проєкти «Дім Європи»): 

«Європейський досвід онлайн-навчання медичних сестер навичок серцево-

легеневої реанімації в системі післядипломної освіти». 

Коледж і надалі планує заручатися підтримкою міжнародних організацій 

та сподівається на конструктивну співпрацю з теперішніми та новими 

партнерами. Зокрема, на 2022 рік та наступні роки заплановано проведення двох 

міжнародних семінарів на рік. 

 

За звітний період коледж отримав відзнаки: 

 Нагородження колективу коледжу Дипломом від Львівської міської 

ради до Дня медичного працівника (18 червень 2021 р.); 

 Присвоєно почесне звання – «Заслужений працівник охорони здоров’я 

України» директору коледжу, Лесі Вовк (29 червня 2021 р.); 

 Подяку Департаменту освіти і науки Львівської ОДА і Львівської 

обласної організація профспілки працівників освіти і науки України (18 серпня 

2021 р.); 

 Почесну відзнаку Львівської обласної ради «30 років Незалежності», 

отримала директор коледжу, Леся Вовк (24 вересня 2021 р.). 
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Студентські заходи 

Виховні заходи: 

 День соборності онлайн (22.01.2021 р.) 

 День пам’яті Героїв Крут (29.01.2021 р.) 

 Святкування Лесених днів (Леся Українка_150) (25.02.2021.) 

 Єднаймо душі словом Кобзаря – літературний онлайн-марафон 

присвячений пам’яті Тараса Шевченка (09.03.2021 р.) 

 Вишиванка – код нашої нації (20.05.2021 р.) 

 День відкритих дверей (06.06.2021 р.) 

 Урочисте святкування присвячене Дню знань та посвяті 

першокурсників у студенти (01.09.2021р.) 

 З днем фармацевта! (18.09.2021 р.) 

 103 річниця проголошення у Львові Західноукраїнської народної 

республіки (ЗУНР) (01.11.2021 р.)   

 З днем студента! (17.11.2021 р.) 

 З Днем гідності та свободи. (20.11.2021 р.) 

 Ми пам'ятаємо Про Голодомор устами і серцями наших  студентів. 

(26.11.2021 р.) 

 Хустка – символ нашого народу! Українська хустка – це яскраво, 

колоритно і красиво (07.12.2021 р.) 
 

Соціальні заходи: 

 Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози (05.10.2021 р.) 

 Наш Сем не курить. Сем гризе граніт науки (18.11.2021 р.) 

 Всесвітній день боротьби з пневмонією (12.10.2021 р.) 

 Чисті руки – одна з найпростіших і найважливіших здорових звичок. 

(15.10.2021 р.) 

 Скажемо СНІДу "Ні"! (09.12.2021 р.) 
 

Благодійні акції: 

 «Творімо разом добро». Буківський дитячий будинок-інтернат у 

Самбірському районі 
 

Екскурсії: 

 Екскурсійне заняття в аптеку-музей (26.09.2021 р.) 
 

Неодноразово про події та заходи, які відбувалися у коледжі 

висвітлювалися засобами масової інформації, а саме; 5.UA (Львів), ТРК 
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«Перший Західний», Суспільне ТБ, МЕДІА-ХАБ "ТВОЄ МІСТО". 

Інформацію про діяльність та події у житті закладу відображено на сайті 

коледжу medcolpo.lviv.ua, а також коледж має сторінку у Facebook 

(https://www.facebook.com/medcolpo/). Інформація на сайті коледжу 

систематично оновлюється. 

 

 
 

Директор коледжу      Леся ВОВК 


