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ЛМІ ПІДТВЕРДИВ ЗВАННЯ
«ЛІДЕР ВИЩОЇ ОСВТИ УКРАЇНИ»!

18-20 березня у виставковому центрі «Київ Експо Плаза» відбулася
головна подія освітньої галузі - П'ята Міжнародна виставка «Сучасні
заклади освіти – 2014 рік». Розпорядженням Кабінету Міністрів України
виставці «Сучасні заклади освіти» з 2010 року офіційно надано статус
міжнародної та включено до переліку виставок, що проводяться в Україні.
В програму виставки входило: презентація закладів освіти України,
закордонних навчальних закладів та міжнародних представництв,
презентація досвіду співпраці з закордонними освітніми закладами,
практики реалізації спільних освітніх і науково-технічних проектів,
презентація наукової та науково-технічної діяльності наукових установ і
закладів освіти, демонстрація електронних навчально-методичних
комплексів, рейтингових систем, обладнання, науково-практичні
конференції. Міжнародна виставка « Сучасні заклади освіти» за своїм
фаховим і науковим рівнем, поставленими на розгляд проблемами
пріоритетного розвитку галузі освіти, чисельністю учасників та
відвідувачів визнана громад кістю, педагогічними колективами,
школярами та студентами найбільш фаховою, рейтинговою та широко
масштабною освітянською виставкою в Україні. Для учасників виставки
відбувся рейтинговий виставковий конкурс для вищих навчальних закладів
III-IV рівня акредитації. ЛМІ був нагороджений дипломом Гран-Прі «Лідер
вищої освіти України».
Помічник ректора з виховної роботи ЛМІ - Гороховська О.
ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ ЗАПРОШУЄ
НА НАВЧАННЯ!
Відповідно до Правил прийому 2014 р. Львівський медичний інститут
(ЛМІ) з 1 липня 2014 р. планує прийом на підготовку фахівців з вищою
освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, відповідно до ліцензії в
межах ліцензованого обсягу на три факультети:
медичний факультет за спеціальністю 7.12010001 „Лікувальна
справа” (денна форма навчання), термін навчання 6 років; ліцензований
обсяг – 150 осіб;
стоматологічний факультет за спеціальністю 7.12010005
„Стоматологія” (денна форма навчання), термін навчання 5 років;
ліцензований обсяг – 150 осіб;
фармацевтичний факультет за спеціальністю 7.12020101
„Фармація”: денна форма навчання – термін навчання 5 років,
ліцензований обсяг – 100 осіб; заочна форма навчання – термін навчання
4,5 - 5,5 років, ліцензований обсяг – 100 осіб.
До ЛМІ приймаються громадяни України, що мають відповідний
освітньо-кваліфікаційний рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
Прийом до ЛМІ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за
конкурсом. Фінансування підготовки фахівців у ЛМІ здійснюється за
рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
На навчання приймаються особи з повною загальною середньою
освітою та особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра,
молодшого спеціаліста.

При прийомі на навчання (на споріднений напрям підготовки) за
скороченими термінами для конкурсного відбору осіб на базі здобутого
раніше освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» або
«бакалавр» використовуються вступні фахові випробування (вступні
екзамени).
Вступники мають право подавати документи (оргигінали або копії) та
заяви особисто в письмовій формі або не виходячі з дому в електронній
формі в режимі он-лайн.
Прийом заяв і документів на денну форму навчання вступників на
основі повної загальної середньої освіти за сертифікатами ЗНО
проводиться з 1 липня до 31 липня (до 12.00 год.) 2014 р.; Прийом заяв і
документів на денну форму навчання вступників, які здають фахові
випробування (іспити)з 1 липня по 19 липня (до 18.00 год.) 2014 р., Строки
проведення вступних екзаменів в період з 21 по 31 липня 2014 року (згідно
розкладу). Термін оприлюднення рейтингового списку вступників:Перший
- не пізніше 12.00 год. 1 серпня; Другий - не пізніше 12.00 год. 5 серпня;
Третій - не пізніше 12.00 год. 8 серпня року; Терміни зарахування
вступників не пізніше 26 серпня 2014 року.
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої
освіти вступають до ЛМІ, зараховуються бали сертифіката Українського
центру оцінювання якості освіти (ЗНО), виданого у 2014, 2013, 2012, 2011,
2010, 2009, 2008. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007
році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати
участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання
(ЗНО) або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у
«Львівському медичному інституті», на їх вибір.
Перелік конкурсних предметів та мінімальні бали для вступу на
факультети за напрямами:
„Лікувальна справа” та „Стоматологія”: 1. Українська мова та
література ( Непрофільний ) - 124 бали.; 2. Біологія (Профільний) -140
балів.; 3. Хімія або фізика (Непрофільний) - 124 бали.
„Фармація” (денна та заочна):
1. Українська мова та література (Непрофільний) - 124 бали, 2. Хімія
(Профільний) - 140 балів, 3. Біологія або фізика (Непрофільний) - 124
бали.
ЛМІ допускає до конкурсних іспитів вступника, який подає сертифікат
ЗНО, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх
предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального
закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного
загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче
170 балів. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на
основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до
200 балів.
Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у
визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче
встановленого Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали
документи після дати закінчення прийому документів, до участі в
наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.
Зараховуються поза конкурсомособи, яким, відповідно до Законів
України надане таке право.
Право на першочергове зарахування до Львівського медичного
інституту мають особи, яким відповідно до наступних Законів України
надане таке право: «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» та особи, яким відповідно до Указу
Президента України від 21.02.2002 № 157 надане таке право. Крім того випускники „Медичного училища „Медик” і медичного коледжу
„Монада”.
Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття
рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги
для зарахування – подати впродовж трьох днів особисто оригінали
документів до приймальної комісії ЛМІ - про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень та додатка до нього; - медичної довідки; сертифікатів Українського центру оцінювання якості. Строки виконання
умов для зарахування не пізніше 26 серпня 2014 р. для вступників на
основі повної загальної середньої освіти, молодших спеціалістів та
бакалаврів; термін зарахування осіб на основі повної загальної середньої
освіти при вступі на навчання без відриву від виробництва (заочне) – не
пізніше 31 грудня 2014 року.
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Вступники, які подали заяви в електронній формі, зобов”язані
визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму,
спеціальності, підписати власну електронну заяву, роздруковану в ЛМІ та
подати особисто оригінали документів до ЛМІ в тіж строки. Накази про
зарахування на навчання видаються ректором ЛМІ після виконання
вступниками вимог для зарахування та оприлюднюються на
інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті ЛМІ у вигляді
списку зарахованих. Особи, які без поважних причин не приступили до

занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з «Львівського
медичного інституту».
Бажаємо вступникам 2014 року успішно пройти випробування та
поступити до ЛМІ на навчання!

Приймальна комісія ЛМІ

СТОРІНКА З ДЕРЖАВОТВОРЧІХ ВІЗІЙ Т.ШЕВЧЕНКА.
(до 200 – річчя від дня народження).
Виповнилось 200 років від дня народження Т.Г. Шевченка (1814 – 1861р.р.) - Великого Кобзаря, художника, революційного демократа,
засновника нової української літератури та літературної мови. Народжений в сім”ї селян-кріпаків геніальний юнак був у 1838 р. викуплений та
звільнений з неволіхудожником К.П. Брюловим та поетом В.А.Жуковським і поступів у Петербурзьку Художню Академію. Патріотична поезія
Т.Г. Шевченка була спрямована проти царського самодержавства та кріпацтва, а живопис - започаткував критичний реалізм в
украінськомумістецтві.
Погляд Т.Шевченка на майбутнє української держави, хоч і не був сконцентрований у спеціально присвяченому творі та поезія Великого
Кобзаря вчасно й активно реагувала на актуальні події в історії українського народу за встановлення і захист власної державності. На переконання
Шевченка, без власної держави українці не мають перспективи як державотворча нація. Лише «в своїй хаті своя правда, і сила, і воля». У цій
сентенції – високе розуміння державництва як основи існування українського народу.Ось витоки формування державно-національної свідомості Т.
Шевченка на думку письменника О. Косинського: «Першими батьками, що вигодували Тарасів дух і дар поетичний, першими ніжними няньками,
що пестили в кріпацькому тілі мужицької дитини кебету поетичну, були природа й історія України. Природа напувала його душу ще змалку
високим ліризмом, а народна історія, переказана йому в піснях сліпих кобзарів, і більш за все в піснях народу взагалі, годувала серце поета
високим народно-національним почуттям». Більшість дослідників відзначають надзвичайний вплив на світогляд Т. Шевченка «Історії Русів»,
«ИсторияМалойРоссии», «ИсторияМалороссии», козацькі літописи, літературні й етнографічні джерела та інші. Шевченко був знайомий з
Є.Гребінкою, читав твори І.Котляревського, П.Гулака-Артемовського, Г.Квітки-Основ’яненка, О.Бодянського та інші. Т.Шевченко спілкувався з
українською інтелігенцією та земляками. Все це сприяло формуванню поглядів на становище України в ХIX ст. Вирізняють три ступені в
осмисленні Шевченком майбутнього України.Перший з них, на думку історика з М. Антоновича, був пов'язаний з ідеалізацією Гетьманщини,
Запорізької Січі, козацтва загалом. Це чітко прослідковується у таких творах, як «Тарасова ніч», «Гайдамаки», «Сон», «До Основ’яненка». Є
підстави вважати, що зразком ідеальної спільності у Шевченка була монархічна козацька республіка.Другий ступінь у формуванні концепції
політичного майбутнього України Т. Шевченка був пов'язаний з діяльністю Кирило-Мефодіївського братства: «Щоб усі слов’яни стали добрими
братами і синами сонця правди», але Т. Шевченко насамперед вимагав соціального і національного визволення українців.Третій прикінцевий етап
еволюції поглядів Шевченка на вирішення політичної долі України представлений, так би мовити, трьома моделями: сільський, або утопічний
соціалізм, близька до нього модель «золотого віку» і козацька монархічна республіка. Усі ці моделі не мають чіткого окреслення в сучасному
політичному розумінні цього слова. Але безсумнівною у них є спільна ідея створення прийдешнього «золотого віку», міленіуму як проекту
українського майбутнього, про яке Т.Г.Шевченко так вистраждано і з надією сказав:
І на оновленій землі Врага не буде, супостата,
А буде син і буде мати, І будуть люди на землі.
Актуальність цих слів українського пророка Нового часу з особливою виразність проявляється сьогодні.

К. іст.н., доц. О.Юристовський.
НЕБЕСНА СОТНЯ. ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ.
Люди, які змінили історію України. Ціною свого життя.
На Площу Незалежності – МАЙДАН - вийшли студенти,
молодь, прості люди, які вірили, що можна змінити суспільство,
призвати олігархічну байдужу до народу владу до справедливості,
зупиниту зубожіння народу України, добитися соціальної рівності. Чи
розуміли, що з ними може трапитися? Що підступні правителі
засліплені боротьбою за власну владу, збагачення проллють святу
невинну кров!
Прості люди виконали свій громадянський обов’язок. На таку
самопожертву здатні непересічні особистості, справжні патріоти, які
любили Україну понад усе, хотіли жити на своїй Богом даній землі
гідно, достойно, так, як інші європейські нації та громадяни в злагоді і
спокої.Вина за десятки смертей лежить на усьому громадянському
суспільстві країни. Двадцять три роки тупцювання, балаканини,
фальшування і самообману, зрад і розчарувань. А ще – неглибоке
прочитання, неусвідомлення пророче - попереджувальних рядків
Генія: «Та не однаково мені,Як Україну злії людиПросплять, лукаві, і в
огніЇї,окраденую, збудять…Ох, неоднаково мені».
Описати, а тим більше – відчути глибину трагедії і болю, які
впали невимовним тягарем на Україну, нині не під силу нікому.
На початку революційних подій, коли нікому і в голову не могло
прийти, чим усе обернеться, слова «Слава Україні! Героям Слава!»
видавалися простим вітанням. Свою промову ними розпочинали й
численні оратори зі сцени Майдану. Частина населення не розуміла,
про яких таких героїв йдеться, якій нації слава? На сьогодні, мабуть, ні
в кого немає сумнівів, хто ці герої. Небесна Сотня!
Вони були звичайними людьми. І в останню мить віддали нам
найдорожче, що мали, - життя своє. Слова «Слава Україні! Героям
Слава!» набуло нового й точнішого змісту. Тепер зрозуміло, що «душу
й тіло ми положим за нашу свободу» – це не просто слова з гімну.

Врешті-решт, що Майдан Незалежності – справді те місце, де
здобували свою свободу. Ми здобули шанс жити в новій країні вільній, заможній, справедливій. А ще мусимо пам’ятати не лише про
родини вбитих, а й про скривджених і скалічених, чиї долі зламав цей
жахливий олігаргічний жадібний на самозбагачення режим. Маємо
докласти усіх зусиль, щоби добитися правди та справедливого суду
для тих, хто винен у смертях, каліцтвах та інших злочинах проти
народу. Але гуртуватися маємо не довкола ненависті, а довкола
любові, довкола вищої мети. Такою має стати побудова нової
соціально справедливої держави, тієї, котру бачили в своїх мріях
загиблі герої. «Щоб мати нову країну, ми також повинні змінитися,стверджує директор інституту філософії НАН ім. Г.Сковороди
М.Попович.- Чесність, відповідальність, сумлінність - ці риси мають
домінувати. Ми повинні поводитися так, як поводилися люди на
Майдані - вони вміли самоорганізуватися, виявляли надзвичайну
активність, йшли на допомогу один одному. Якщо кожен із нас
житиме так, якщо діятиме згідно з моральними принципами, якщо
буде активним у громадському житті і контролюватиме владу на всіх
рівнях, тоді можемо сподіватися на те, що житимемо в іншій країні країні, яку зробили кращою самі». Схиляємо низько голови у скорботі
перед мужністю і самовіддачею героїв. Разом з Христом Спасителем
Небесна Сотня безустанно кличе до кожного з нас:
«Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробаки нищать
і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте собі скарби на небі, де ні
міль, ні хробаки не точать і де злодії не проломлюють стін і не
крадуть. Бо де твій скарб, там і серце Твоє буде» (Мт. 6, 19-21).
Слава Україні! Героям Слава! Слава Небесній Сотні!

К.іст.н. М.Кольбух., Г.Стечак.
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РОБОТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ
ЛЬВІВСЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ
Навчально-методичний відділ є структурним навчальним і науково-методичним підрозділом Львівського медичного
інституту, який здійснює управління навчальною та науково-методичною діяльністю, контроль за якістю та ефективністю
навчального процесу, облік та звітність з питань навчально-методичної роботи. У своїй діяльності відділ керується Законами
України «Про вищу освіту», «Про мови», Етичним кодексом лікаря та іншими законодавчими і нормативними актами, наказами
МОН і МОЗ України стосовно вищої медичної освіти, Статутом інституту та Положення про навчально-методичний відділ.
Основні завдання та функції навчально-методичного відділу – це планування та організація навчального процесу за кредитномодульною (медичний, стоматологічний, фармацевтичний факультети) та традиційною (фармацевтичний факультет, заочна
форма навчання) системами.
Навчально-методичний відділ проводить постійний контроль за виконанням кафедрами робочого навчального плану,
затвердженого розкладу занять, плану навчально-методичних нарад кафедр, навчального навантаження викладачів, виконанням
деканатами вимог щодо ведення обліково-звітної документації, наказів ректора і вказівок проректора з навчальної роботи щодо
питань організації навчально процесу. Постійно вивчає вітчизняний та світовий досвід вищої медичної та фармацевтичної освіти.
Впроваджує в діяльність навчальних підрозділів нових підходів до організації навчального процесу, сучасних правил ведення
діловодства. Координує діяльність структурних навчальних підрозділів і робочих органів інституту навчально-методичного
спрямування: деканатів, кафедр, центральної методичної комісії. А також організовує круглі столи, диспути з питань навчальнометодичної роботи, педагогіки, психології. Активно працює школа «Молодого викладача».
Методичний відділ сприяє встановленню тісних зв’язків з іншими вищими навчальними закладами області та України з
метою переймання передового досвіду і подальшого його впровадження.
Завідувач методичним відділом – к.мед.н., доц. Гриник Б.С.
Завідувач навчальним відділом – Косован Н.Є.
СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
Львівський медичний інститут готує висококваліфікованих фахівців в галузі медицини, але і є закладом, який створює
сприятливі умови для розвитку кожного студента та виховує справжні особистості. Перед кожним студентом ЛМІ відкриваються
двері у світ нових можливостей та шаленого студентського життя. Це – яскраві концерти і неперевершені виступи, круглі столи,
екскурсії, пізнавальні бесіди, наукові конференції та тематичні семінари. В цьому році студенти трьох факультетів відвідали
унікальний музей історії медицини Галичини імені Мар’яна Панчишина, ознайомились з історією відомих українських медиків,
які жили та працювали на Галичині.
Неодноразово
відвідали навчальнореабілітаційний
центр «Джерело» і
були
нагороджені
почесною грамотою
від
адміністрації
«Джерела»
за
допомогу в роботі з
дітьми з різними
вадами розвитку, в
тому числі і з дітьмиаутистами,
також
допомогли хлопчику,
який має злоякісне новоутворення під назвою пухлина Вільямса.
14 жовтня всі студенти трьох факультетів на свято Покрови Пресвятої Богородиці організували конкурс вишиванок.
Підтримуючи українські традиції привітали адміністрацію і викладачів з Різдвом Христовим.
Стоматологічний факультет до Дня стоматолога провели конкурс на кращу газету серед студентів І-V курсів.
Студенти ЛМІ переживають зі всією Україною важкі часи. В перших рядах стояли на майдані у Львові, а також в Києві.
До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка наші студенти разом з учнями, студентами, мешканцями Львова, створили
ланцюг з плакатами для вшанування великого Кобзаря. Серед студентів навчального закладу великою популярністю почав
користуватися журнал «Вісник в студентське життя». Через місяць вийде в друк 3 номер журналу, в якому мають можливість
видати статті студенти трьох факультетів.
Студент – це не тільки навчання,
Студент – це не тільки книжки.
Студент – це надія країни,
Яку довіряють батьки.
Студент – це є праця натхненна,
Студент – це є шлях до мети
Студент – це є пісня кохання
Студент – це є я, це є ти!

Помічник ректора з виховної роботи - Гороховська О.М.
Помічник ректора з видавничої діяльності - Регеда М.М.
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ВІТАННЯ З ЮВІЛЕЄМ!
Адміністрація ЛМІ, викладачі та співпрацівники сердечно вітають з ювілеєм вельмишановних колег!
Богдан Степанович Ворожбит народився 17. 02. 1934 р. у с. Гійче, Жовківського р-ну, Львівської області. Після
закінчення семирічки та Львівського медичного учіилища Б. Ворожбит три роки працював у селах. В 1958 р. він
поступив на підготовчі курси до Львівського державного медичного інституту (ЛДМІ), вечірньо закінчуючи десятий
клас. З 1959 р. по 1966 р. Богдан Ворожбит навчається в ЛДМІ, працює фельдшером та займається науковою працею у
студентському науковому гуртку. Після закінчення інституту працює у Соснівській медсанчастині. У 1970 р. закінчує
аспірантуру і захищає кандидатську дисертацію на тему: «Ліпідний обмін при захворюваннях печінки». Він стає
асистентом кафедри інфекційних хвороб, а з 1980 р. по 2006 р. працює доцентом ЛНМУ імені Данила Галицького. Б.
Ворожбит постійно виконував великий обсяг лікувальної роботи в клініці, чергував по санавіації, вів курс «Тропічні
хвороби» та оформив, найкращий на той час в Україні, кабінет тропічної медицини. Понад 30 років керував на кафедрі
студентським науковим гуртком. У 2006 р. Богдан Степанович переходить працювати на кафедру внутрішніх хвороб
№ 2 Львівського медичного інституту, де активно трудиться і по цей час. Як лікар доц. Ворожбит Б.С. консультує хворих, є членом
медичної секції Братства Чудотворної ікони Теребовлянської Божої Матері, нагороджений Грамотою Папи Римського Бенедикта XVI.
Він автор та співавтор 157 наукових праць, серед них 4 монографії, підручник з інфекційних хвороб. Неодноразово нагороджений
грамотами, відзнаками МОН України та ЛНМУ імені Д.Галицького, ЛМІ.
Звеніслава Андріївна Гельнер народилась 30.01.1944 р. у Львові. Закінчила лікувальний факультет ЛДМІ у 1966 р.,
працювала лікарем в 1-й, а згодом в 4-й міській лікарні Львова. Закінчила заочну аспірантуру на кафедрі пропедевтики
внутрішніх хвороб ЛДМІ у 1974 р. З 1977р. до 1982 р. завідувала гастроентерологічним відділенням 4-ої, а потім 5-ої
клінічної лікарні. З грудня 1982 р. асистент, а з 1993 р. доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб ЛДМІ.
Кандидатську дисертацію на тему: „Хронічний гастрит як передраковий стан (клініко-епідеміологічні та гістохімічні
дослідження)» захистила в 1988 р. Доктор З. Гельнер дійсний член Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Вона
учасник відродження УЛТ, де очолює історико-архівну комісію. Гельнер З.А. займається лікувальною, науковою та
викладацькою роботою. Вона автор 150 наукових праць, співавтор підручника з пропедевтики внутрішніх хвороб, має
вищу атестаційну категорію з терапії, є членом Асоціації гастроентерологів України. Неодноразово була нагороджена
Почесними грамотами УЛТ. Працює в ЛМІ з 2006 р.
Надія Василівна Ільїна народилась у Львові у сімʹї провізорів. Закінчила хіміко-біологічний факультет ЯДПУ та
працювала інженером-хіміком на ВО ЛОРТА і ВО «Полярон», має винахід (у складі групи) в області хімічного аналізу
інтегрального виробництва. З 1993 р. працювала на ВАТ «Львівська фармацевтична фабрика» технологом, згодом
начальником відділу і заступником комерційного директора. З вересня 2007 року - секретар з навчально-методичної
роботи ЛМІ та викладач кафедри ОЕФ, технології ліків і біофармації. Має навчально-методичні розробки з дисциплін
«Промислова технологія ліків» і «Належна практика у фармації». За значні успіхи в підготовці студентської молоді в
умовах відродження і розвитку національної освіти України у 2010 р. нагороджена почесною грамотою Асоціації
навчальних закладів України приватної форми власності, їй присвоєне звання «Ветеран праці України».
Онищук Юлія Петрівна відсвяткувала свій ювілей. Закінчила в 1977 році з відзнакою Львівський державний Ордена
дружби народів медичний інститут (нині ЛНМУ імені Данила Галицького). З 1977 по 1989 рік працювала викладачем,
а з 1989 р. по 1991 рік – завідувачем практикою у ЛДМУ (нині Львівський державний медичний коледж імені Андрея
Крупинського). З 1991 р. по 1994 рік працювала методистом і була завідувачем методичним кабінетом Львівського
медучилища підготовки і підвищення кваліфікації середніх медичних працівників. З 1994 року по теперішній час
працює завідувачем навчально – виробничою практикою медичного училища «Медик», а з 2007 року - обіймає посаду
завідувача відділом практики ЛМІ. Стаж педагогічної роботи в приватній медичній освіті вже - 20 років. Має вищу
кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «викладач – методист». Нагороджена почесним знаком «Відмінник
освіти України», орденом «За розбудову освіти України», двічі – медаллю «Подяка» від Асоціації навчальних закладів
України приватної форми власності. Неодноразово нагороджена почесними грамотами Ради директорів вищих
навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації Львівської області.
Йосип Михайлович Федечко народився 23.02.1944 р. Закінчив педіатричний факультет ЛДМІ у 1966 р. Захистив
кандидатську дисертацію в 1969 р. та з 1984 р. працює доцентом на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології
ЛНМУ імені Данила Галицького. Опублікував понад 100 наукових праць, є співавтором підручників з мікробіології,
вірусології та імунології, навчальної програми для студентів. Доц. Й.Федечко автор та експерт МОЗ тестових завдань
«Крок-1». Працює в ЛМІ доцентом кафедри медичної біології, мікробіології, гістології, ботаники. Неодноразово
нагороджений подяками та грамотами за плідну науково-навчальну та виховну роботу.
Стадник Олег Євгенович – к.мед.н., доцент кафедри анатомії, фізіології та патології.
Бобрьонок Віолета Геннадіївна – асистент кафедри анатомії, фізіології та патології.
Лялько Олександр Олександрович –лаборант.
Бажаємо високоповажним ювілярам міцного здоров’я, родинного щастя та затишку, успіхів на педагогічній ниві!
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