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  Чортківському державному медичному коледжу – 70 років. За 

цей час пройдено  шлях від медичної школи до навчального закладу 

європейського взірця.  

Нині ми продовжуємо славні традиції коледжу, закладені  як 

фундамент нашими попередниками, примножуємо його велич та 

докладаємо зусиль аби він і надалі динамічно розвивався. У цьому 

фундаменті - імена сотень викладачів та тисяч випускників, для кого 

навчальний заклад став  alma mater. 

Сьогодні студентами навчального закладу є представники майже 

всіх регіонів України. Вони їдуть додому і беруть з собою не лише 

медичні знання, чітку громадянську позицію, а й розуміння того, що 

люди можуть зростати, лише допомагаючи один одному.  

У матеріалах цього ювілейного збірника лише деякі, 

найпомітніші та знакові постаті, життя та діяльність яких стали 

предметом студентських досліджень, їхньою особистою лептою у 

ювілейний вінок слави та успіху.   

 

 

Любомир Білик,  

директор Чортківського державного медичного коледжу,  

Заслужений лікар України, кандидат медичних наук 
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Максим Кривий, ІІ курс 
 

Керівники роботи: Бала Алла Богданівна, 

Бідна Світлана Іванівна 

 

 

Шлях від школи медичних сестер до 

медичного коледжу 
 

 

У навчального закладу, як і в кожної людини, є свій день народження, 

своя біографія, певні етапи, що відіграють особливу роль у його житті.                                                        

Ювілей є перехрестя минулого, теперішнього і майбутнього. 

Сьогоднішній вік Чортківського державного медичного коледжу – це 70 років 

помножених на долю кожного, кому медична школа стала Alma mater! 

70 років. Багато це чи мало? З погляду історії – це лише мить, для 

навчального закладу – це пора розквіту, а з погляду людини – довгий відрізок 

часу, упродовж якого кілька поколінь викладачів самовіддано торували 

нелегкий шлях підготовки медичних працівників: це тисячі і тисячі лекцій, 

семінарів, іспитів, це близько 14 тисяч випускників, які разом з дипломами 

отримали путівку в життя.  

Час не терпить застою, тому кожен, хто самовіддано виконував свою 

працю, сьогодні є частиною славетної історії медичної школи. 

Члени гуртка суспільних дисциплін та історії України протягом кількох 

років вивчали шлях, який пройшли викладачі та студенти від школи медичних 

сестер до медичного коледжу.  

При дослідженні даної теми гуртківці ознайомились з архівними 

документами, а саме: 

- копія наказу № 84 по Тернопільському облздороввідділі від 15 

липня 1946 року про відкриття в м. Чорткові школи медичних сестер; 
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- книги наказів  Чортківської школи медичних сестер, медичного 

училища, медичного коледжу; 

- накази про присвоєння кваліфікації «молодший спеціаліст» та 

«бакалавр» випускникам. 

У минулому навчальному році гуртківці розпочали проводити 

анкетування  з випускниками, котрі працюють  у практичній охороні здоров’я.  

Організували зустріч за круглим столом на тему: «Викладачі коледжу – 

наші випускники». 

Інтерв’ю з іменитими випускниками, котрі були гостями нашого закладу. 

Результати  дослідження та їх обговорення. На всіх етапах історичного 

буття найгуманнішою, найпотрібнішою сферою людської діяльності була праця 

медичного працівника. Складна, відповідальна, жертовна – вона завжди 

перебувала в зоні особливої уваги суспільства, адже найцінніший дар людини – 

її здоров’я і життя. 

На вересень 1939 року стаціонарні медичні установи Західної України 

налічували лише 371 середніх медичних працівників. У  Львівському, 

Тернопільському та 

Станіславському 

воєводствах у штаті 62 

«осередків здоров’я» було 

всього 76 медичних сестер 

або в середньому одна 

медична сестра 

обслуговувала весь повіт. 

У 1940 році на базі 

Львівської державної 

акушерської школи 

розпочалась підготовка медичних працівників за трьома спеціальностями: 

фельдшер, акушерка, медична сестра. Цього ж року у Станіславі (нині Івано-

Франківськ) та Кременці відкрились 4-річні фельдшерсько-акушерські школи. 

Фельдшерсько-акушерські школи
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Та в період німецької окупації медичні школи були закриті, а їхнє майно 

пограбовано. 

Відразу після звільнення з вересня 1944 року вони відновили свою 

роботу.  У цьому ж році відкрито фельдшерсько-акушерську школу в Луцьку. В 

них навчалися переважно українці - вихідці з цього краю. Крім цього, сюди 

направлялись на роботу лікарі та середній медичний персонал зі східних 

областей України та Росії. 

Але кадрів катастрофічно не вистачало, тому у найближчі роки 

відкрились ще 22 медичних заклади, що готували середній медичний персонал. 

Серед них – Чортківська школа медичних сестер. Директором школи 

призначено Михайла Вигінного. 

28 вересня 1946 р. наказом № 10 по Чортківській школі медичних сестер 

на перший курс зараховано 36 учнів. Першого жовтня вони розпочали 

навчання, щоб увійти у світ науки і здобути  спеціальність. Серед учнів школи 

багато молодих черниць, які стали справжніми сестрами милосердя. 

Наказ № 84

по Тернопільському облздороввідділу

від 15 липня 1946 року

Згідно постанови Ради Міністрів 

відкрити в м. Чорткові школу медичних 

сестер з 1-го вересня 1946 року. 

Директором школи призначити 

Вигінного М.І.
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Приміщення школи знаходилось по вул. Міцкевича, складалось із семи 

кімнат, де навчались і жили учні. Не було столів, лавок, підручників, наочних 

посібників, потрібних приладів та інструментів. Спали на підлозі, дрова возили 

з лісу. У 1947 р. школа медичних сестер у своє розпорядження отримала  ще 

приміщення на вул. Зелена, яке налічувало три кімнати, четверта служила 

гуртожитком (нині – редакція районної газети). 

 

Весь свій досвід, знання, професійну майстерність у післявоєнні  

неспокійні роки віддавали учням перші викладачі 

школи:  Вигінний М.І., Васильчук Й.І., Васильчук Л.І., 

Довгалюк З.І., Гребенюк Т.С., Мазур Й.К., Бобко Я.С.,  

Верич З.О., Коцюба І.П.   

У 1952 р. медична школа розпочала підготовку 

спеціалістів трьох медичних професій: фельдшер, 

медична сестра, акушерка. Першим на посаду 

завідувача відділенням призначено Лящука Йосипа 

Михайловича.    
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Цього ж року для осіб, які не мали закінченої середньої медичної освіти, а 

працювали в установах охорони здоров’я, були відкриті вечірні відділення при 

медичних школах з метою отримання медичної освіти без відриву від 

виробництва.       

17 липня 1954р. постановою Ради Міністрів Чортківську медичну школу 

реорганізовано в медичне училище, у якому  працювало вже 29 викладачів. 

Також було відкрито вечірнє відділення спеціальності «Лікувальна справа».    

Число студентів невпинно зростало, і вже на 1953-1954 н.р. налічувалось 

13 академічних груп. 

Поступово з процесом задоволення потреб суспільства в середніх 

медичних кадрах відбулась реорганізація мережі навчальних закладів. 

Припинили свою діяльність ряд периферійних медичних училищ, а підготовка 

медичних працівників сконцентрувалась на тих, які мали добру матеріально-

технічну базу та викладацькі кадри. Таким чином, у Тернопільській області з 

чотирьох училищ залишили два – Чортківське та Кременецьке.       
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У 1964 р. училище отримало приміщення на вул. Гоголя, а під 

гуртожиток – приміщення на вул. Зелена  (нині – районна бібліотека). 

Розпочалося будівництво 

господарським способом спортивної зали, 

згодом і  бібліотеки з 

читальним залом на 50 місць 

(нині – їдальня коледжу),  

споруджено 5-поверховий 

гуртожиток.  

Головний корпус 

училища зведений у 1985р. Це  

дозволило розмістити в ньому 

бібліотеку з читальним залом, 

актовий зал, стрілецький тир, 2 

спортивних зали, чимало 

кабінетів та лабораторій. 
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«Люди, які зайняті поверненням здоров’я іншим людям, виявляючи дивне 

єднання майстерності і людяності, перебувають вище всіх великих на цій 

землі», – писав свого часу Вольтер. Україні є ким і чим пишатися. 

У різні роки навчальний заклад очолювали: Фріда Кружкова, Юхим 

Шварцбурд, Юрій Клєнус, Таїсія Павлоцька, Анатолій Тустановський.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із здобутям незалежності у 1991 

році перед Україною відкрились нові 

можливості. 

У 1992 році директором училища 

призначено Любомира Степановича 

Білика. Завдяки його компетентності, 

наполегливості, творчому підходу та 

вмінню прогнозувати училище 

перетворилось на навчальний заклад 

європейського зразка. 
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      Відкрито нові 

спеціальності:  

 стоматологія 

ортопедична,  

 

 

 

 

 

 

 фармація,  

 

 

 

 

 

 медико-                

біологічний ліцей,  

 курси підвищення 

кваліфікації.  

У 2001р. училище 

змінило статус на 

Чортківський державний 

медичний коледж та 

отримало право на 

провадження освітньої діяльності зі спеціальності «Сестринська справа - 

бакалавр медицини».   

Число студентів невпинно зростало, тому постала необхідність у 

розширенні матеріально-технічної бази. З цією метою споруджено новий 
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чотириповерховий корпус, реконструйовано четвертий поверх старого 

корпусу, облаштовано шатровий поверх головного корпусу. Все зроблено за 

сучасними технологіями з продуманою системою енергозбереження. Нові 

лекційні зали та кабінети оснащені стаціонарним мультимедійним 

обладнанням, плазмовими панелями, системами озвучення, новими сучасними 

меблями. 

Так як засіяна нива має заколоситися, а посаджене дерево дати плід, так і 

розпочата справа підготовки медичних спеціалістів продовжується, бо має 

благородну мету та несе в собі найважливіше – турботу про Людину, 

збереження найціннішого, що вона має, – життя. 

У рідну «Alma mater» повернулися уже в статусі викладачів випускники, 

серця яких сповнені бажанням передавати знання, досвід прийдешнім 

поколінням, бути молодими, відчувати пульс часу. Серед них Тустановський 

А.Є.,  Цапик П.Л., Капустянська А.В.,  Триш А.В., Юзик С.М., Кузик Н.В.,  

Заборний М.В. Вони оволоділи педагогічним хистом і вміло навчають фаху 

майбутніх медиків. Гарні традиції продовжуються. Сьогодні у коледжі 

працюють понад двадцять випускників різних років.  
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Висновок. Шлях, який пройшов наш коледж за 70 років, заслуговує на 

повагу. Це живий літопис наполегливої, натхненної праці директора, 

викладачів та студентів на шляху до визнання своєї ролі у суспільстві. 

Наша наполегливість, прагнення до самовдосконалення, щоденна 

сумлінна праця разом з добротою, турботою і милосердям до ближнього 

примножить славну історію коледжу, а ювілей надихне на нові професійні 

злети. 

Історія – це не тільки дати і місця, не лише імена у запилених 

підручниках або експонати в музеях. Це вибір, який ми робимо. Кожен із нас. 
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Христина Барновська, ІІІ курс 
 

Керівник роботи: Сулима  

Наталія Володимирівна 

 

Домінанта  

висоти успішного 
керівника 

 

 

 

Доля кожної людини,  як ріка часу: 

бере витоки з джерел отчого краю, 

струменить від батьківської світлиці, 

розливається материнською любов’ю.  

Саме  в родинному колі  

закладаються основи  життєвої мудрості, 

визначаються пріоритети  та духовні 

цінності, формується людина.   

І сьогодні клямка рідної хати у 

мальовничому Підволочиську ще зберігає 

тепло 

рук батька і матері, а спомин  про дитячі 

роки щемом відгукується у серці зрілої 

людини, лікаря, громадського діяча, 

вчителя,  талановитого керівника.  

Цікаво  чи  тоді, в юності, 

крокуючи в першому ряду оркестру 

скрипалів, молодий юнак думав,  що 

стане впливовою людиною  і  «гратиме 

першу скрипку»  не в  одній важливій справі …. 
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У цій дослідницькій роботі ми простежимо динаміку життєвого 

сходження Любомира Білика і маємо надію, що слово про нашого директора 

буде таким містким, як і його життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свою трудову діяльність Любомир Степанович розпочав у 1976 році 

після закінчення лікувального факультету Тернопільського медичного 

інституту. Спершу  працює лікарем, а згодом керівником закладів практичної 

охорони здоров'я. Саме в ці роки формуються перші професійні якості - 

вимогливість, працьовитість, 

уміння чітко 

ставити завдання перед собою та 

колективом, здатність втілювати в 

життя найамбітніші мрії  і задуми. 

 У 1992 році рішенням 

конкурсної комісії Любомира 

Степановича призначають на 

посаду  директора Чортківського 
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медичного училища. Перші роки на посаді директора співпали із  роками 

становлення незалежної української держави. Довелося працювати  у 

перехідний період,  в час  кризової економіки…  

Не кожному поколінню випадають такі випробування і водночас такі 

шанси. Шанси якісно змінити себе, своє життя, свою державу. 

  Рішучість нашого директора, впевненість у власних силах, стратегічне 

мислення і аналітичний розум наповнили училище новим змістом. Прийшовши 

до освіти з практичної медицини, молодий керівник не на словах знав, яких 

фахівців потребує галузь охорони 

здоров’я. За короткий час 

навчальний заклад розпочав 

підготовку спеціалістів нових 

галузей -  зубних техніків та 

фармацевтів. А для випускників 

неповних шкіл, з багатодітних 

сімей,  але обдарованих і 

талановитих відкрито медико-

біологічний ліцей який  за 20 років. закінчили 

429 ліцеїстів. І це  не лише цифри – це вияв 

особливої щоденної турботи, любові, родинного 

тепла для дітей, які найбільше того потребують. 

А ще за рік було  відкрито  курси 

післядипломної освіти для молодших медичних і 

фармацевтичних спеціалістів із 24 циклів. 

Це були тільки перші, але такі вдалі кроки 

молодого директора на шляху до успіху і   

розбудови нашого навчального закладу. 

А надійною опорою та підтримкою  у всіх 

великих і малих справах завжди виступала сім’я 

– дружина Ольга Богданівна, сини і велика,  
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дружна родина.  

Завжди відкритий для конструктивного діалогу, мудрий керівник виробив 

для себе чітку систему правил, перевірену роками.  Одне із них  «Під лежачий 

камінь вода не тече». Отже для досягнення успіху потрібно працювати, і 

працювати багато... 

 Секрет життєвого успіху Любомира Степановича – щоденна і  

наполеглива праця. Він сам за 

необхідності працює зранку до ночі і 

заряджає своєю енергетикою підлеглих.  

Під його керівництвом наш 

навчальний заклад успішно витримав 

всі етапи державної атестації і пройшов 

акредитацію. Враховуючи високий 

рівень підготовки спеціалістів, наявну 

матеріальну базу та кадровий потенціал 

Міністерство охорони здоров'я у 1996 

році надало навчальному закладові 

статус базового в регіоні, а у 2001 році, 

наш навчальний заклад отримав статус 

коледжу -  "Чортківський державний медичний коледж". У коледжі одразу ж 

розпочали підготовку медичних сестер-бакалаврів.  
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Зі зміною статусу почалися зміни в організації навчально-виховного 

процесу. Коледж  стає базою для проведення наукових конференцій з 

актуальних проблем сучасної медицини і питань організації охорони здоров'я. 

Разом з тим Любомир 

Степанович активно 

займається науковою 

роботою: є автором багатьох 

друкованих праць. Збірник 

алгоритмів виконання 

медичних маніпуляцій та 

підручник з анатомії 

використовують у вищих 

медичних навчальних 

закладах України. 

В листопаді 1996р. він успішно захистив дисертацію і здобув наукову 

ступінь кандидата медичних наук.  З 2003 року – дійсний член, академік 

Української Екологічної Академії наук. 

У 2001 р. коледж включили до міжурядової програми навчання дітей 

українських моряків зі Севастополя. 10  молодих людей не лише опановували 

основи медичної науки, а й вдосконалювали українську мову, пізнавали 

українську культуру через народну пісню, танець, традиції. І чи міг хтось 

передбачити тоді, що пройде  десяток років і наш коледж одним з перших в 

Україні запросить на навчання студентів але уже анексованого Кримського 

півострова.  

Наш директор переконаний, що все потрібно робити добре або дуже 

добре. 

Для покращення умов навчального процесу Любомир Степанович 

розпочинає спорудження нового п'ятиповерхового навчального корпусу, яке 

успішно завершилось у  2006 році до 60–ліття коледжу. Будівництво  

проводилось власними силами,  без залучення коштів державного бюджету. 
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Нова споруда збудована за сучасними технологіями з продуманою системою 

енергозбереження.  Нові лекційні аудиторії та кабінети насичені стаціонарними 

технічними засобами навчання, що дає змогу проводити навчальний процес на 

високому рівні.  

 

 

Цього ж року на базі коледжу 

проходила  Міжнародна наукова 

конференція "Нобелівські читання" 

та Всеукраїнський мистецький 

конкурс "Ліра Гіппократа". 

У 2008 році Міністерство 

охорони здоров'я України проводило  

на базі нашого коледжу, як одного з 

найпрестижніших медичних 

навчальних закладів України, 

Всеукраїнську нараду 

директорів вищих 

медичних навчальних 

закладів. А у 2012 - 

шостий Всеукраїнський 

конкурс професійної 

майстерності медичних 

сестер "Ескулап – 

Професіонал ". 
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Любомир Степанович вважає, «щоб краще жити завтра - потрібно 

діяти вже сьогодні»  і, як мудрий практик,  прораховує на 10 кроків наперед та  

реалізовує  нові  ідеї – за неповних 3 роки він відкриває одразу дві аптеки та 

лікарську амбулаторію,  які функціонують за призначенням і одночасно є  

базою  для проходження студентами практики з фармації та інших клінічних 

дисциплін. Лікарську амбулаторію обладнано відповідно до  вимог часу, що дає 

можливість вести щоденний  прийом 3 сімейним лікарям та лікарю-

стоматологу.  Загальна площа лікарської амбулаторі та аптеки №2 складає 

майже 700 кв.м.  

Паралельно з облаштуванням амбулаторії Любомир Степанович подбав 

про прилеглі до неї території – відремонтував дорогу та тротуари, розбив 

квітники, а студенти посадили квіти,  дерева та кущі. 

Кажуть що однією з вічних гілок педагогічної майстерності є гаряче серце 

й холодний розум, вміння  випереджувати події і вчасно приймати рішення. 

У 2009 році директор сміливо і ризиковано, без державного фінансування 

розпочинає  і успішно завершує спорудження шатрового даху над центральним 

корпусом. Сьогодні тут розташовані 10 аудиторій  і навчальних кабінетів. 
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Вихований  інтелігентній сім’ї,  де батьками свято домінувалося добро, 

духовність і християнські чесноти, любов до ближнього, безкорислива 

допомога Любомир Степанович дбайливо ставиться й до рідного коледжу, де 

ніхто й ніщо не залишиться поза його пильною увагою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У коледжі здобувають освіту до півсотні дітей-

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 

З моменту вступу до навчального закладу такі 

студенти потрапляють під повну опіку навчального 

закладу і особисто директора коледжу: безкоштовне 

проживання у 

гуртожитку; щоденне 

безкоштовне 

харчування в їдальні 

коледжу, забезпечення 

підручниками та 

науковою літературою. 
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Студенти вказаних категорій отримують адресну матеріальну допомогу, їм  

систематично виділяють кошти для придбання  одягу і взуття, для них 

організовують благодійні акції «Великодній кошик», «Різдвяний дарунок», 

турбуються про оздоровлення і  відпочинок в канікулярний період. Закінчивши 

навчальний заклад, вони отримують вихідну матеріальну  допомогу 

Працевлаштуванням таких випускників теж опікується керівник закладу. 

Любомир Степанович турбується про  ветеранів коледжу, їх постійно  

запрошують на різноманітні 

виховні заходи і урочистості, 

систематично виділяють 

суттєву  матеріальну 

допомогу. 

  До нього за порадою і 

підтримкою звертаються 

краяни у часи свого смутку і 

горя і він не відмовляє 

нікому: допомагає сиротам, 

ветеранам війни, 

воїнам-«афганцям», 

багатодітним родинам 

тощо. Усіх його заслуг 

перед чортківською 

громадою годі й 

полічити. І відзнака 

«Почесний громадянн 

міста  Чорткова» у 

переліку його нагород 

цілком заслужена.  
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Кажуть, що оглядаючись назад потрібно здійняти капелюха, а дивлячись 

вперед - закочувати рукави. У цій народній мудрості  надзвичайно глибокий 

зміст… 

Так і наш директор неодноразово повторює, що «Я»  з нуля не буває. І в 

пошанування тих людей, які працювали до нього запроваджує  іменні 

стипендії: за успіхи в навчанні – імені колишнього директора 

А.Є.Тустановського,  за активну громадську позицію – імені завуча В.І. 

Майданик, за спортивні досягнення – імені керівника фізвиховання О.М. 

Нагірняка. 

Родзинкою  коледжу є спортивно-одоровча структурa відпочинку в 

мальовничому районі села  Більче-Золоте Борщівського р-ну.  Кращої місцини 

для  оздоровлення  не знайти. До можливостей студентів облаштовані літні 

будиночки, басейн, катамарани, спортивні майданчики. Тут вони не тільки 

проводять свій вільний час, але й займаються водними видами спорту, 
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опановують основи туризму, набувають здібностей вирощування та 

застосування лікарських рослин.  

Відповідно до вимог часу і збільшення кількості студентів та працівників 

покращується матеріально-технічна база: для економії ресурсів у приміщеннях 

навчального корпусу та студентського гуртожитку поступово впроваджуються 

новітні енергозберігаючі технології;  прововедено заміну вікон, систем тепло- і 

водо забезпечення, споруджується шатровий дах над корпусом  гуртожитку. 

Роки на посаді директора - це роки перемог і досягнень, роки набуття 

авторитету задяки 

творчій праці, 

активній громадській 

позиції,  участі  

суспільному житті  

міста, області,  

держави.  

Любомир 

Степанович вдало 

поєднує роботу 

керівника 

навчального закладу з 

громадською діяльністю. Уже 6-ий раз він  є депутатом Тернопільської 

обласної ради, лідер депутатської фракції «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність».  

І якими б спокусливими не були пропозиції змінити місце роботи, піти на 

вищу посаду, наш директор залишався разом зі своїми колегами та студентами. 

За його керівництва коледж  став інтелектуальним центром, осередком 

культури, свободи думки і слова. Ефективність роботи Любомира Степановича 

вся на виду, починаючи з території коледжу, коридорів,  аудиторій,  і 

закінчуючи успіхами студентів у предметних олімпіадах, конкурсах фахової 

майстерності, змаганнях тощо. 
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Коли до нас прибувають дегегації з інших регіонів чи держав, директор 

підкорює їх своєю енергетикою, толерантним ставлення до оточуючих,  а 

коледж вони позиціонують з маленькою 

державою і вважають що чимало великих 

держав позаздрили б його самобутності, тому устрою, тим традиціям і духові, 

що тут панують.  

          Останні три роки суверенітет нашої держави перебуває під загрозою 

через російську агресію. Українці щодня  показують світові подиву гідний 

героїзм і самопожертву. У коледжі навчаються студенти з 15 областей України. 

Директор і колектив  не тільки  виступають за збереження територіальної 

цілісності нашої  держави,  а й  вносять свою лепту у перемогу, допомагаючи 

дітям Сходу, учасникам АТО та їхнім родинам. 
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Кожна справа, розпочата Любомиром Степановичем «працює» на 

домінанту позитиву, на виховання медичної еліти, на творення навчального 

закладу європейського взірця. 

  24 роки на посаді директора – 

це вагома частина життя, це щоденний

  титанічний труд, тому цю 

працю важко замкнути у певні рамки. 

Можна ще багато писати і створити 

книгу життєвого сходження успішної 

людини. 

Тому що йому пасує все: і зовнішня 

суворість, яка тримає коледж на високому 

рівні, і сивина, що припорошила скроні, і 

високі звання Заслуженого лікаря України, 

кандидата медичних наук, академіка, 

Почесного професора Тернопільського  

медичного університету, Повного  

кавалера ордену «За заслуги»… 

Перелік державних та 

духовних нагород, яких 

удостоєний за свою 

подвижницьку діяльність 

Любомир  Білик, можна 

продовжити.  

Але для цієї людини не 
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менш важливою нагородою є щастя, добробут, спокій його сім’ї,  успіхи дітей 

та онуків, а також вдячні усмішки студентів -  його великої медичної родини і  

ті добрі діла,   достойні вчинки, які  він творить щодня. 

 

 



 30 

Лідія Волчаста, І курс 
 

Керівники роботи: Кнобель Оксана Теодорівна, 

Безпалько Наталія Андріївна 

 

Шануймо слід минулого  

в ім'я величного майбутнього 

(Анатолій Євтихович Тустановський) 
  

Людина мусить пам’ятати минуле, бо через нього лежить дорога в 

майбутнє. Сторінками життєвого шляху одного з керівників нашого 

навчального закладу, а значить сторінками минулого, помандрували і ми, члени 

гуртків української мови та світової літератури. 

Сьогодні його ім’я викарбовано золотими 

літерами в історії коледжу, адже його 

очільництво охопило чималий відтинок часу – 18 

років (з 1974 до 1992 рік). А багато років тому усе 

починалося так.  

Народився Анаталолій Євтихович 

Тустановський 14 березня 1927 року в 

с.Кузьминчик Чемеровецького району 

Хмельницької області. Приємно сказати, що нам 

випала нагода поспілкуватися не лише з колегами п.Анатолія, а й з його 

донькою Світланою. Висвітлився цікавий факт родоводу Тустановських: у сім’ї 

виховувалося п’ятеро дітей. Найстарший – власне - Анатолій і чотири доньки: 

Ліза,Тося, Галя, Ніла. Тоді ще ніхто не знав, що усі п’ятеро пов’яжуть своє 

життя з медициною. Тося, Галя і Ніла, отримавши середню медичну освіту, 

стануть медичними сестрами; а Ліза – усе життя працюватиме молодшою 
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медичною сестрою (санітаркою). Для Анатолія доля приготувала чимало 

нелегких випробувань, у часі яких юнак утверджувався стійкою особистістю.  

 У березні 1945 

року парубка призвали 

в армію і відправили на 

Далекий Схід. У війську 

пройшов неабиякий 

вишкіл. «Воював з 

японцями»,- гордо 

розповідають рідні,- 

«нагороджений орденами та медалями за 

відвагу». Воно й не дивно, бо служба тривала 

аж 8 років.  

Після демобілізації повернувся додому, і 

в тому ж 1952 році вступив у Чортківське 

медичне 

училище. 

Слід 

зауважити, що з 1951 року заклад очолював 

лікар-педіатр Юхим Шварцбурд; з 1952 

улилище готувало вже спеціалістів трьох 

медичних професій: медична сестра, 

фельдшер, акушерка; серед одногрупників 

Тустановського А.Є. – Цапик Павло 

Львович, викладач клінічних дисциплін 

ЧДМК.  

Через рік, у 1953, ощасливився 
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одруженням. Обраницею Анаталолія Євтиховича стала Тамара Йосипівна 

Мосійчук. 44 роки подружжя пліч-о-пліч крокуватиме життєвими стежками, 

ділитиме радість і невдачі. Вже у 1954 році сім’я поповнилася донечкою 

Світланою. 

Після закінчення училища А.Тустановський продовжив здобувати освіту 

у Вінницькому медичному інституті з 1955 до 1957 року. Та коли у Тернополі 

(в тому ж 1957 році) відкрився медінститут, Анатолій Євтихович перевівся до 

Тернопільського медичного вишу на 3 

курс. У 1961молодий спеціаліст лікар-

хірург отримав скерування у Чортківську 

районну лікарню.   Цього ж року обійняв 

посаду заступника головного лікаря. У 

Чорткові не лише розпочалася нелегка 

медична праця, а й додалися приємні 

сімейні клопоти. У 1962 році в сім’ї 

народилася друга дитина – син Андрій. 

Коли ж у лікарні відкрилося відділення 

травматології – Анатолій Євтихович, 

закінчивши спеціальні курси, став 

лікарем – травматологом.  

Маючи за плечима чимало років медичної практики, Анатолій Євтихович 

Тустановський отримав призначення на посаду директора медичного училища. 

Донька Світлана в тому році стала дипломованою акушеркою. Навчалася 

дівчина в Чортківському медичному училищі з 1971 до 1974 на відділенні 

«Акушерська справа», коли очолювала заклад лікар-

гінеколог Таїсія Павлівна Павлоцька; куратором її групи 

була Стефанія Іванівна Пакеза.  

Тож Анатолій Євтихович, змінивши лікарняні 

палати на директорський кабінет, розпочав новий, 

можливо, найбільш напружений етап своєї трудової 
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діяльності. У Чортків приїжджали юнаки та дівчата не лише з Тернопільської 

чи сусідніх областей. Вже тоді в училищі навчалося кілька сотень студентів. 

Виникла проблема щодо тимчасового їх проживання. Тому в 1981 році було 

введено в експлуатацію 5-типоверховий гуртожиток, що по вул. Млинарській, а 

також тривало будівництво нового навчального корпусу (до 1989 року). 

Анатолій Євтихович 

дбав про належні умови 

навчання студентів, 

проживання, відпочинку і 

харчування. Тому окрім 

гуртожитку й нового корпусу 

за часів директорування 

Анатолія Тустановського 

колишню бібліотеку з 

читальним залом на 50 

місць було переобладнано 

в їдальню, адже бібліотека 

вже знаходилася в новому 

корпусі. Завдяки старанням і наполегливості п.Тустановського  на базі училища 

з 1988 року проводилися вступні іспити на спеціальність «Стоматологія 

ортопедична», хоч навчалися студенти в Харкові (Дідюк Степан Михайлович, 

Стратій Андрій Михайлович – викладачі стоматдисциплін ЧДМК), Житомирі, 

Шепетівці, у Львові (Опер Микола Євстахович – викладач стоматдисциплін 

ЧДМК). Втілення мрії А.Є.Тустановського про нове стоматологічне відділення 

завершив його наступник, Л.С.Білик. 
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Зі спогадів 

колег, яким випала 

відрадність 

працювати поряд 

із 

п.Тустановським, 

відомо, що 

Анатолій 

Євтихович 

вирізнявся перш за 

все неабиякою 

поміркованістю й людяністю. Його почуття відповідальності та професійна 

майстерність ґрунтувалася на толерантності й мудрості. За 18 років на посаді 

керівника закладу Анатолій Євтихович склав не один життєвий іспит, та 

найбільш зворушливим виявився іспит на батьківство, коли син Анатолія 

Євтиховича  Андрій був студентом фельдшерського відділення (з 1978 по 1982 

рік).  

Донька згадує: «Усе життя 

гордість переповнювала батька 

спостерігати, як ми, діти, навіть уже 

дорослі, з усіх сил намагалися не 

заплямувати його доброго імені. А ми, в 

свою чергу, гордилися батьковими 

нагородами, серед яких на почесному 

місці нагорода за гуманізм, милосердя й 

турботу про людей – медаль імені 

Миколи Івановича Пирогова. 

 Не соромно було й за плідну 

директорську працю, коли у 1992 році на 

адресу вельмишанованого 
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висококласного професіонала своєї справи лунали лише слова вдячності й 

шани. Проводжаючи А.Є.Тустановського на заслужений відпочинок, згадували 

про діяльність цієї неординарної особистості, котра залишила по собі лише 

незабутні добрі спогади та вагомі здобутки для навчального закладу. 

На жаль, Анатолій Євтихович відійшов у засвіт у розквіті сил у 1997 році, 

схоронений на Чортківському центральному кладовищі. 

Спогади про Тустановського А.Є. залишаться у його вчинках і 

реалізованих проектах, врятованих людських життях і зцілених душах, на 

родинних світлинах і сторінках історії нашого закладу. Пам'ять – мідна дошка, 

покрита буквами, які час непомітний згладжує, якщо часом не відновлює їх 

різцем. Ми, покоління сьогодення, пам’ятаємо, завжди пишаємося й 

продовжуємо їх благородну справу.  

Так у 2009 році наказом педагогічної ради № 19 від 29 січня були 

засновані іменні стипендії, серед яких стипендія імені Анатолія Євтиховича 

Тустановського – за особливі успіхи у навчанні. (Стипендія Остапа 

Михайловича Нагірняка – за участь у спортивній діяльності, Варвари Ісаківни 

Майданик – за активну участь у громадській діяльності. Сьогодні вже 16 

студентів удостоїлися цієї стипендії. 

Маю честь виконати прохання доньки А.Є.Тустановського, Світлани 

Анатоліївни, з якою ми зустрічалися й тісно співпрацювали останні два місяці, 

передати найщиріші вітання й слова невимовної вдячності нашому директорові 

Л.С.Білику за доброту, людяність, моральну й матеріальну підтримку. Пані 

Світлана дякує і за те, що зберегли добру пам'ять про її батька.  
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Зоряна Сушанська, ІІІ курс 

 

Керівники роботи: Матвіїшин Лілія Петрівна, 

Хмелик Леся Ігорівна 

 

Лікар із серцем педагога  

(Спогади про Варвару Ісаківну Майданик) 
 

Людина живе, поки її пам’ятають. Життя людини – це довгий шлях, 

сповнений радощів і смутку, труднощів та 

випробувань, перемог та поразок, успіхів та 

розчарувань. Такий шлях судилося пройти людині з 

великої літери – Варварі Ісаківні Майданик. Вмілий 

керівник, надзвичайно талановитий організатор та 

активіст художньої самодіяльності, чуйна мати і добра 

жінка, та ще крім того високоінтелектуальна, розумна, 

порядна, інтелігентна людина. Так охарактеризували 

Варвару Ісаківну усі,  хто її пам’ятає. 

В.І.Майданик народилася у невеличкому селі на 

Волині. Її дитинство було непростим, адже рано залишилася без батьківської 

турботи і материнської ласки. Важке 

дитинство змусило Варвару Ісаківну 

рано стати самостійною, навчитися 

виживати у складних умовах 

повоєнного часу. Ще змалку дівчинка 

знала, ким хоче стати, - лікарем. 

Хотіла допомагати людям, рятувати 

життя. Тому після школи відразу 

вступила у Чернівецький медичний 

університет на відділення 
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«Лікувальна справа». У 1958 році після закінчення університету Варвару 

Ісаківну направили на роботу у Чортківське медичне училище, де вона 

працювала викладачем терапії. Ось як вона згадувала початок своєї роботи на 

викладацькій ниві: «Пам’ятаю, як сьогодні, як страшно було йти на заняття до 

учнів, які були не набагато молодші за мене. Щоб навчити їх , потрібно було 

бути кваліфікованим спеціалістом.     

Теоретичні знання дав університет, а практичні уміння набувала у  

повсякденній роботі з хворими у лікарні». Саме так. Щоб бути 

висококваліфікованим викладачем  і здійснити 

мрію дитинства Варвара Ісаківна почала 

працювала за сумісництвом у лікарні лікарем-

гематологом. Варвара Ісаківна згадувала: «Не 

було нічого приємнішого, як чути від хворих 

слова «дякую, лікарю» за покращення стану 

здоров’я, адже бути лікарем – це мрія мого 

дитинства і всього життя. Вона здійснилася».  

У 1960 році Варвару Ісаківну згідно 

наказу Тернопільського облздороввідділу  було 

призначено заступником директора з 

навчальної роботи. Цю посаду вона займала аж 

до виходу на пенсію.  
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Впевнена в собі, цілеспрямована, розсудлива,  вимоглива, справедлива, - 

такі епітети напрошуються, коли знайомимося з біографією цієї жінки. Понад 

три десятиліття Варвара Ісаківна присвятила навчанню та вихованню студентів.  

Її робота – приклад того, як  повинен працювати справжній професіонал. 

Мабуть, чимало людей завдячують долі за те, що були учнями Варвари 

Ісаківни Майданик, працювали з 

нею в училищі.  За час роботи в 

училищі учнів у неї було чимало 

– понад 6 тисяч. Багато з них 

сумлінно трудяться на ниві 

практичної охорони здоров’я на 

Україні та поза її межами, багато 

продовжили навчання у вищих 

учбових закладах, одержали вчені ступені. 

Дехто з випускників Варвари Ісаківни продовжив її справу, повернувся у 

коледж уже в статусі викладачів і ще й зараз навчає студентів. Це усім вам 

знайомі Аріадна Володимирівна Капустянська, Степан Михайлович Юзик, 

Надія Василівна Кузик, Михайло Заборний, Валерій Гонтар. 
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 «Я безмежно вдячна Долі і бачу велику Ласку 

Божу в тому, що мала щастя бути ученицею 

Варвари Ісаківни, а пізніше – працювати з нею в 

училищі, - ділиться спогадами А.В.Капустянська. 

– Варвара Ісаківна була простою жінкою, котру усі 

любили і поважали. Її шанували за професіоналізм, 

за дар приємного спілкування, прихильність до 

людей, за щирість у взаєминах, прислухалися до її 

завжди слушних порад». 

Глибоко шанована у викладацькій родині, 

Варвара Ісаківна заслужила багато щирих  і добрих слів від тих, хто мав нагоду 

спілкуватися з нею, працювати під її керівництвом. 

Ось як згадує про В.І.Майданик Теодозія 

Пилипівна Шевченко:  

«Як справжній лікар, Варвара Ісаківна 

завжди щиро вболівала за своїх пацієнтів, а як  

талановитий викладач – за подальшу долю своїх 

студентів. Вчила їх бути чуйними і впевненими, 

співчувати людському горю і гідно виконувати 

свої обов’язки. Варвара Ісаківна володіла 

дивовижним вмінням поєднувати роботу лікаря і 

вчителя, керівника і наставника». 

Спогадами про В.І.Майданик поділилася і Дана 

Ярославівна Багрій: «У моїй пам'яті на все життя 

збереглася добра згадка про  Варвару Ісаківну. Бути 

керівником - талант, який дається лише обраним. Його 

неможливо отримати як спадок, він не передається 

генетично, його не купиш ні за які скарби у світі, не 

здобудеш, навчаючись у когось. Або в тебе цей талант 

є, або ж його немає. Керівник - це, в першу чергу, 
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мудрість, виваженість, відданість людям. Таким 

талановитим  керівником була Варвара Ісаківна 

Майданик». 

 «Варвара Ісаківна була надзвичайно 

вимогливою до себе та інших, - згадує Зіновія 

Іванівна Грабовецька. – Часто відвідувала 

заняття. Була дуже справедливою. Якщо було за 

що сварити – сварила, проте ніколи не забувала й 

похвалити». 

 

Марія Вікторівна Чортківська пригадує: «Коли 

прийшла на роботу в медичне училище, то віднайшла 

тут  другу родину, а Варвара Ісаківна стала не просто 

керівником, а другом і наставником». 

       

 

Життєвий шлях матері став 

прикладом наслідування і для її сина Олега 

Львовича Майданика. Ось уже 34 років він 

працює лікарем-педіатром, завідує 

педіатричним відділенням Чортківської 

центральної  комунальної районної 

поліклініки.  Олег Львович пригадує, що 

Варвара Ісаківна була досить принципова 

жінка з чоловічим характером, сталими 

принципами та поглядами на життя. Вміла 

навчити, порадити, спрямувати, любити. 

Була вона глибинно мудрою і напрочуд 

простою, наділена величезним талантом і 
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водночас відзначалася рідкісною скромністю. 

Нам, студентам Чортківського державного медичного коледжу, приємно, 

що ми навчаємося в закладі з усталеними, багаторічними традиціями, де 

шанують і пам’ятають людей,  які  працювали і працюють тут. Щороку 

куратори груп проводять вечори пам’яті для студентів нового набору, щоб 

познайомити їх з історією нашої Alma mater. Адже усі ці 70 років до розвитку 

та процвітання коледжу долучились сотні невтомних рук та палких сердець.  

 З ініціативи директора коледжу Л.С.Білика з 

2009 року запроваджена стипендія В.І. Майданик 

за активну громадську позицію та участь у 

художній самодіяльності. За цей період іменними 

стипендіатами були чимало студентів.  

Життя  пливе своїм руслом, все змінюється, 

та не все минає.  Добрі справи залишаються у 

спогадах близьких і нащадків. І не було б поступу 

вперед, якби обірвалася нитка пам’яті в 

поколіннях.  
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Життя  як  ріка,  що  тече    без  зупинки: 

Епохи,  століття  проходять  повз  нас. 

Ми  наче  роману  гортаєм  сторінки: 

В яких людські долі, все змінює час. 

Роки пролетять і залишиться жінка                                                       

Красива  і  добра,  сувора  й  сумна. 

Вона    -  особистість,  вона,  наче  зірка, 

Що  поглядом  впевненим  всіх  спопеля. 

За  днем  прийде  день,  за  століттям  століття, 

І  час  нові  цінності  нам  принесе, 

Та  жінка  завжди  залишається  жити 

В  класичній  своїй,  неповторній  красі.  
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Олеся Ольшанецька,  
 

Керівники роботи:  Ігнацевич Ірина Іванівна, 

Данко Тетяна Володимирівна 

 

Гортає пам’ять сторінки життя…  

(Життєвий і спортивний шлях Остапа 

Михайловича Нагірняка) 
 

 
Гортає пам'ять сторінки життя… 

Цьогоріч ми відзначаємо 70-річчя заснування нашого коледжу. За такий 

значний проміжок часу змінювався статус навчального закладу – від школи 

медичних сестер до училища, а згодом – до медичного коледжу, з’являлися та 

відходили у вічність люди, які  десятиліттями виписували нашу історію на 

скрижалях часу.  

Однією із таких знакових постатей був керівник 

фізичного виховання Остап Михайлович Нагірняк. Для 

більшості із присутніх у цій залі це ім’я асоціюється з 

іменною стипендією та турніром з волейболу. Ми, 

учасника гуртка іноземної мови, вирішили 

ґрунтовніше ознайомитися із життєвим і фаховим 

шляхом такої непересічної людини. Він був тим, на 

кого варто рівнятись, про чиє життя цікаво дізнатися, і 

чий приклад корисно наслідувати.  

Остап Михайлович 

народився 1 липня 1929 року в у 

селі Шманьківцях Чортківського 

району. Він зростав у селянській 

сім’ї, батько був головою осередку 
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товариства «Просвіта». Вже змалечку його вчили  шанувати традиції свого 

народу, поважати чужу працю, з повагою та розумінням ставитися до людей. Та 

доля складається так, що дуже рано він залишається без найріднішої людини – 

матері. 

Навчання своє Остап Михайлович розпочав з Чортківської гімназії, шлях 

до якої складав не один десяток кілометрів, які йому доводилось долати 

щоденно, не дивлячись на будь-які труднощі й погодні умови. Після успішного 

закінчення навчання в школі Остап Михайлович вступає до Чортківського  

технікуму землевпорядження, потім - 2 роки служби в армії. Доля закинула 

його далеко від дому, аж у 

Дагестан.  

Після повернення із 

служби в чині молодшого 

лейтенанта Остап 

Михайлович розпочав 

педагогічну кар’єру в 

Чортківській середній школі 

№2 з посади вчителя фізичного виховання і креслення. Паралельно з роботою в 

школі він заочно здобував освіту у Кременецькому педагогічному інституті.  

В 1965 він перейшов на роботу в Чортківське медичне училище, де 

працював аж до пенсійного віку на посаді керівника фізичного виховання. Саме 

в ті часи за його безпосереднього сприяння будується наш спортивний зал, який 

на той час був найбільшим 

і найкращим  на 

Тернопільщині. Під 

егідою Остапа 

Михайловича 

проводилося заняття в 10 

спортивних секціях, в 
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яких займалося  більше 200 спортсменів.  

Щорічно у 

навчальному закладі 

проводилася 

студентська спартакіада, 

до якої залучалися 

майже всі студенти, з 

різних видів спорту. В 

новому й 

прогресивному спортивному залі свого часу проводилось десятки змагань 

обласного й республіканського рівнів, в яких вихованці Остапа Михайловича 

демонстрували високий рівень умінь і навичок.  

Красив

о і яскраво 

організовував 

і проводив як 

щоденні, так і 

відкриті 

заняття, 

спортивні 

змагання, 

товариські зустрічі, змагання та турніри з різних видів спорту в рамках 

циклової комісії,  обласного і 

республіканського методичних 

об’єднань викладачів фізичної 

культури. До нього їхали 

представники не тільки з 

навчальних закладів регіону, а й 

з інших областей України, з 

якими Остап Михайлович 
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завжди радо ділився досвідом роботи. 

Його завжди можна було побачити разом з молоддю й студентами, які до 

нього відчували глибоку повагу, і з якими він проводив чи не кожну хвилину 

свого часу гартуючи їх, виховуючи й передаючи свою спортивну й життєву 

мудрість, здобуту за роки життя. Студенти Остапа Михайловича багато років 

поспіль не переривали смугу своїх блискучих перемог на обласних і 

республіканських змаганнях, демонструючи глядачам і суперникам 

непересічний рівень своєї спортивної підготовки. 

 Зокрема у 1978 році 

жіноча збірна з волейболу 

медичного училища стала 

срібним призером І 

Республіканської спартакіади 

серед медичних закладів з 

усієї України, при тому, що за 

звання найсильніших 

боролися близько сотні 

команд! 

Остап Михайлович не тільки навчав студентів, а й сам полюбляв 

займатись спортом, 

перевагу надаючи 

волейболу. Завжди 

пропагував здоровий спосіб 

життя, цілковито віддавав 

себе розвитку спорту в 

нашому місті і за його 

межами. В групі зі своїми 

товаришами-однодумцями 

безпосередньо долучився й всебічно допомагав будівництву стадіону 

«Харчовик». 



 47 

Остапа Михайловича часто можна було побачити на людних мітингах, 

демонстраціях і зборах. 

Продовж багатьох років 

Остап Михайлович 

Нагірняк організовував і 

проводив масові 

показові виступи 

студенток медичного 

училища для населення 

району і міста Чорткова. 

Два рази на рік кілька сотень дівчат показували свою спортивну майстерність 

під його керівництвом.  

Впродовж багатьох років Остап Михайлович займався суспільно-

корисною працею, був членом ради профспілки навчального закладу, головним 

суддею як коледж 

них, так і 

районних, 

обласних і 

республіканських 

змагань. За 

виявлений 

професіоналізм, 

високі досягнення 

у виховання молодого покоління та багаторічну працю був нагороджений 

значною кількістю грамот обласної ради та обласних спортивних товариств, 

міністерства охорони здоров’я,  нагороджений відзнакою «Відмінник фізичної 

культури» та отримав нагрудний знак «Відмінник освіти України».  

Що й казати, Остап Михайлович 40 років віддав улюбленій професії, 

плекаючи нові спортивні таланти, надихаючи їх на подальший фізичний та 
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духовний  розвиток, віддаючи свій хист педагога і високий дух українця і 

патріота студентам.  

Виступ на урочистостях з нагоди святкування

Дня медичного працівника, 1999р.

 

Закінчивши трудову діяльність не залишав медичного коледжу поза 

своєю увагою, відвідував колег, турбувався про успіхи спортсменів закладу, 

ділився досвідом, був бажаним гостем на усіх заходах коледжу.  

Помер Остап Михайлович у 2006 році.   

За ініціативи директора коледжу Л.С. Білика у 2008 році вперше було 

проведено І юнацький 

турнір з волейболу 

пам'яті О.М.Нагірняка. 

Гостями турніру були 

син Остапа 

Михайловича, близькі 

друзі, колеги по 

спортивній та 

громадській роботі,  

вдячні вихованці. 

Вступне слово директора навчального закладу 

Л.С.Білика, який згадав добрими словами 
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талановитого викладача, професіонала та інтелігентну людину, було щирим  та 

значущим, бо тільки тоді можна будувати майбутнє, коли пам'ятаєш своє 

минуле. З того часу такі спортивні 

змагання стали традиційними для 

нашого коледжу.   

Ще однією згадкою про Остапа 

Михайловича Нагірняка є іменна 

стипендія. Її щосеместру отримують 

студенти, які добре навчаються і мають 

особливі досягнення в спорті.  За час 

існування цієї почесної нагороди більше 

десятка юнаків та дівчат 

отримали високе звання 

стипендіата. 

Неабиякою особистістю 

був Остап Михайлович – 

інтелігентною, принциповою і 

цікавою. До нього тягнулися 

усі: викладачі і студенти, 

рядові та імениті. З усіма 

спілкувався на рівних. Це було 

так природно, що цьому ніхто 

не дивувався. Любив влучне 

слово й жарт, був закоханий в 

українську пісню, рідну мову, досконало знав нашу історію. 

Ця високоосвічена, шляхетна людина добре знала, що все на цьому світі 

швидкоплинне, а справи, у які вона вкладала свої знання, досвід та енергію, 

земляки пам’ятатимуть завжди. Таким і залишився Нагірняк Остап Михайлович 
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у спогадах і пам’яті тих, хто його знав, кому віддавав частинку світлої душі і 

тепло свого гарячого, неспокійного серця.  
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  Наталія Гойчак,  ІІІ курс 

 

      Керівники роботи: Полутренко Марія Петрівна, 

Паньків Світлана Василівна 

  

 

Випускників твоїх славетні імена  

Ярема Іван Васильович – професор Московського 

державного медико-стоматологічного 

університету 

 
За 70 років свого існування наш навчальний заклад підготував  тисячі  

висококваліфікованих фахівців – спеціалістів та бакалаврів, які нині трудяться 

на ниві охорони здоров’я, освіти та науки. Своїми успіхами та досягненнями у 

професійній діяльності вони підвищують престиж рідної Alma mater та роблять 

значний внесок в розвиток медичної науки не лише України, але і багатьох 

країн світу. 

 До вашої уваги - дослідницька 

робота  про одного з визначних 

випускників нашого навчального закладу 

Члена-кореспондента Російської Академії 

Медичних Наук, Заслуженого діяча науки 

Російської Федерації, професора Ярему 

Івана Васильовича. (відео)  

Оскільки Іван Васильович Ярема 

живе і працює в Москві, гуртківцям 

довелося виконати значну роботу, 

опитуючи людей, які у різний час 

спілкувалися з нашим славетним 
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земляком, за що ми висловлюємо щиру подяку. Пропонуємо Вашій увазі 

результат нашої клопіткої дослідницької роботи.  

Вже понад 40 років Іван Васильович працює в системі вищої медичної 

освіти. Завдяки організаторським здібностям  більше 20 років займає посаду 

декана лікувального факультету Московського державного медико-

стоматологічного університету. Це - людина, для якої медицина стала життям.  

Народився Іван Васильович Ярема 1938 року у мальовничому селі 

Кудринці Борщівського району. Після війни  пішов у перший клас місцевої 

школи. Через 7 років, у 1952 році Іван Ярема успішно склав іспити до 

Чортківського медичного училища. Хлопець  наполегливо вивчав ази 

медицини, був старанним і відповідальним студентом 

Після закінчення училища працював завідувачем фельдшерсько-

акушерського медичного пункту в селі Могильниця тепер Теребовлянського р-

ну. На той час фельдшер був незамінною людиною, до якої приходили зі своїми 

проблемами і старі і малі майже цілодобово.   

 Пізніше молодий випускник Чортківського медичного училища набував 

лікарської практики у лавах  Радянської армії. Тоді він  усвідомив, що його 

покликанням є медицина. Отож у 1960 році Іван Васильович Ярема вступив до 

одного з найпрестижніших на той час вишів – першого  Московського 

медичного інституту ім. І.М. Сєчєнова, який закінчив з відзнакою.  

У лютому 1967 року Іван Ярема почав свою трудову діяльність, як 

молодший науковий співробітник на кафедрі загальної хірургії і травматології  

цього ж закладу. Наступну спеціалізацію з хірургії проходив у клінічній 

ординатурі на кафедрі шпитальної хірургії першого  Московського медичного 

інституту ім. І.М. Сєчєнова та в клініках Московського науково- 

дослідницького інституту ім. Н.В. Скліфосовського.  

Завдяки своїй наполегливості у 1970 році він достроково закінчив 

аспірантуру і захистив кандидатську дисертацію. З вересня 1970 року Іван 

Васильович  почав працювати асистентом на кафедрі шпитальної хірургії 
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лікувального  факультету Московського державого медико-стоматологічного 

університету. 

В той час Іван Васильович Ярема також був завідувачем хірургічного 

відділення міської лікарні, а потім – операційного блоку,  також займав посаду 

замісника головного лікаря. Він приділяв багато уваги організації екстреної 

хірургічної допомоги.  

Іван Васильович постійно вдосконалює свої знання і вміння , щоб бути на 

рівні досягнень світової медичної науки. У 1981 році він захистив докторську 

дисертацію і наступного року став професором, а в 1990  – завідувачем кафедри 

хірургічних захворювань шпитальної хірургії лікувального  факультету 

Московського державого медико-стоматологічного інституту.  

В даний час в науково-практичній и педагогічній сфері можна говорити 

про власну школу професора Яреми в різних галузях медицини. Під його 

керівництвом підготовлено 100 кандидатів і 35 докторів медичних наук. Серед 

них є і викладачі нашого коледжу Худзик Оксана Михайлівна і Стойко Богдан 

Васильович та багато інших доцентів і професорів, які робили свої перші кроки 

в науці і хірургії. 

Завдяки своїй 

енергійній і невтомній вдачі 

Іван Васильович завжди у 

творчому пошуку. 

Визначними здобутками 

професора Яреми є 

написання  400 наукових 

праць, опублікованих у 

вітчизняних та зарубіжних 

виданнях, серед яких 15 

монографій. У них закладені важливі ідеї, які є невичерпною скарбницею для 

розвитку сучасної медицини і педагогіки. Діяльність Івана Васильовича Яреми 
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є багатогранною і продуктивною. Він є не тільки науковцем, але й 

винахідником. Отримав 15 авторських свідоцтв на винаходи.  

        Дослідження у галузі клінічної лімфології принесли професорові 

Яремі всесвітнє визнання. Він неодноразово виступав з науковими доповідями 

на Міжнародних конгресах в Бразилії, Китаї, США, Австралії, Італії, Іспанії та  

на Кипрі. 

 Очолювана ним кафедра плідно співпрацює з відомими центрами 

лімфології в Росії, Україні, та Узбекистані. Розроблений під його керівництвом 

метод ендолімфатичної медикаментозної терапії знайшов широке використання 

при лікуванні інфекційних і багатьох  інших захворювань. В клінічну практику 

введена нова методика післяопераційного обезболювання. Вперше  був 

втілений метод флюоресцентної лімфографії для діагностики ураження 

лімфатичних судин  і здійснено переливання лімфи  від людини до людини.  

Також професор Ярема 

проводить дослідження у галузі  

гастроентерології. Його наукова 

і практична діяльність 

характеризується активним 

застосуванням методів 

лапароскопічної хірургії, 

нестандартних оперативних 

втручань при величезних 

пухлинах черевної порожнини. У співпраці з Тернопільским медичним 

інститутом ним розроблений хірургічний спосіб попередження і лікування 

демпінг-синдрома в залежності від стану кровотоку шлунка. Безумовно його 

дослідження викликають велике зацікавлення у світі і відмічені міжнародними 

патентами. 

Успішно склалася не лише кар’єра  Івана Васильовича, але і його 

особисте життя. Він є щасливим чоловіком і батьком чотирьох дітей: трьох 

синів та доньки. До слова, усі вони продовжують лікарський шлях свого батька 
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і працюють у  Московському Державному медико- стоматологічному 

університеті 

Син Володимир – лікар-онколог; професор кафедри шпитальної хірургії  

лікувального факультету ; 

Син Василь – доктор медичних наук, доцент, викладач кафедри 

Медицини катастроф і безпеки життєдіяльності;  

Донька Анна -  доктор медичних наук, доцент  цієї ж кафедри;  

Син Роман – кандидат медичних наук, лікар-стоматолог, науковий 

співробітник цього ж університету. 

Не дивлячись на тривалий час  роботи в Москві, Іван Васильович 

постійно підтримує дружні стосунки зі своєю малою Батьківщиною – 

Тернопільщиною. Він є постійним членом  «Асоціації випускників 

Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. 

Горбачевського” і 

бажаним гостем на 

Міжнародних медичних 

конференціях, які 

проводяться в Україні. 

Отож - не цурається 

свого українського 

коріння.  

Пройшовши шлях 

від студента Чортківського медичного училища до професора престижного 

Московського медичного   університету, Іван Васильович Ярема став  

професіоналом, у якому гармонійно поєднуються людяність і порядність з 

почуттям обов’язку та великим бажанням рятувати людські життя.   Дякуємо за 

увагу. 
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     Анастасія Юзьвак, ІІ курс 

 

     Керівник роботи: Попіль  

Лілія Богданівна 

 

Вибір на все життя 

Надія Григорівна Спасюк  
 

В одному з оповідань Романа Подольного, відомого в 70-ті роки 

минулого століття письменника-фантаста і вченого, є такий сюжет: один 

науковець винайшов прилад, яким можна вимірювати рівень таланту. Для 

випробування приладу його добрий знайомий зібрав у своєму домі 

найвідоміших людей – вчених, митців, винахідників. Розпочали експеримент. 

Показники розчаровували майже всіх. 

Нарешті автор винаходу (вочевидь, з 

вдячності за гостинність) вирішив 

випробувати свій прилад на господареві 

дому. І тут сталося неочікуване: показники 

були найвищими. Здивовані, звиклі до 

високого поцінування своїх талантів гості 

вже готові були висміяти недосконалий 

винахід, але одного з митців осінило – саме 

невідомий помітними обдаруваннями 

господар дому був причетний до відкриття, 

реалізації і розквіту талантів його знаменитих 

гостей. 

Талант організатора, керівника і 

справді не завжди помітний на перший 

погляд, хоча поєднує в собі кілька 

обдарувань – психолога, дипломата, 
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прогнозиста. І, може, тому такий рідкісний. Помітними стають тільки 

результати. 

Це підтверджує не фантастичний, а поставлений самим життям 

експеримент – Спасюк Надія Григорівна.  

Народилася пані Надія у мальовничому селі Чортківського району – 

Долина. 

Природній розум, допитливість, бажання пізнавати глибше навколишній 

світ змалечку вели до книги, тому ці якості й стали визначальними у виборі 

професії – в 1956 р. вступила до Теребовлянського технікуму культури. У 1959 

р. розпочався її трудовий шлях, який відзначався ентузіазмом та 

цілеспрямованістю. Спочатку працювала зав. бібліотекою у с. Гуштинка 

Борщівського району, а згодом у с. Шманьківчики Чортківського району. У 

1966 році прийшла Надія Григорівна працювати бібліотекарем тоді ще до 

медичного училища.  

Володіючи широким обсягом професійних знань, маючи високу 

ерудицію, здатність до аналітики, вона активно і фахово взялася до роботи, 

згодом очолила бібліотеку училища. У складний для бібліотек час, в умовах 

обмеженого фінансування, пані Надія шукала можливості поповнення фонду. 

Завдяки її зусиллям книгозбірня  отримувала  нові  книги  навіть  тоді,  коли  

бюджетне фінансування було незначне.  

Однією з рис багатогранної особистості Н. Спасюк є вроджений талант 

борця, що допомагав їй із високо піднятою головою долати усі труднощі, які 

поставали перед книгозбірнею. 

В 70-ті роки бібліотека знаходилася в тісному приміщенні училища 

корпусу №2 по вул. Зеленій (теперішнє приміщення районної бібліотеки). 

Умови були не з кращих: тіснота, пічне опалення приносили, як нам 

(працівникам), студентам, - зі слів Надії Григорівни, -  деякі незручності 



 58 

З роками медичне училище розширювалося, міцніла матеріальна база. 

Було побудоване нове приміщення для бібліотеки (в даний час приміщення 

їдальні). А коли побудували 

новий корпус, книги, і не 

тільки, перебрались у нове 

приміщення. Вдале 

розташування книжкових 

фондів, впорядковані 

періодичні видання, 

систематичний та алфавітний 

каталоги, картотека газетно-

журнальних статей, 

різноманітні тематичні 

картотеки – все це справа невтомних рук Надії Григорівни.  

Бездоганно знаючи фонд документів бібліотеки, вивчаючи запити 

користувачів пані Надія завжди знаходила можливість вирішення будь-яких 

проблем. 

Систематичне навчання на курсах підвищення кваліфікації, відвідування 

семінарів, які організовувала обласна медична бібліотека, постійне 

самовдосконалення, духовне збагачення створили Надії Григорівні міцний 

авторитет серед колег. ЇЇ думка відігравала важливу роль під час вирішення 

складних професійних питань, до неї постійно зверталися за консультацією як 

молоді працівники так і викладачі та студенти. Бібліотека, під керівництвом 

пані Надії була активним учасником оглядів-конкурсів творчих проектів 

“Бібліотека ХХІ століття” в рамках Всеукраїнської акції “Живи, книго!”.  

Фахово  виконуючи  повсякденну  роботу,  врівноважено  і  сумлінно 

навчала  цьому  молодих  спеціалістів. Дещо  про  досягнення  розкаже  її  

трудова  книжка,  де є  відмітки  про  подяки,  грамоти. За багаторічну сумлінну 

працю та особистий внесок у розвиток бібліотечної справи Спасюк Надію 
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Григорівну нагороджено почесним знаком «Відмінник освіти», тому що це 

дійсно справа її життя. 

 

 



 60 

Ольга Косар, І курс 
 

      Керівники роботи: Гуменюк Галина Несторівна, 

 Юрчак Людмила Валеріївна 

 

 

Лікар зцілює тіло,  

а поет – душу… 

Мозаїка життя  

лікаря і поета  

Ганни Костів-Гуски 
 

 

У народі говорять: якщо людина 

талановита, то в усьому. Треба лише зуміти відкрити в собі Божий дар і донести 

його до людей.  Остап Вишня, Юрій Щербак, Юрій Липа, Антон Чехов, 

Михайло Булгаков... Вони – лікарі з поетичними душами. Неабиякої нашої 

уваги  заслуговує постать  Ганни Костів-Гуски. Не лише як зацікавлених 

визначними людьми рідного краю, але ще і тому, що навчалася вона у стінах 

нашого закладу.  Тому члени гуртків української мови та літератури вирішили, 

що історія alma mater в подіях, постатях та датах була б неповною без цієї 

непересічної постаті.  

Ганна Костів-Гуска народилася в 

с.Бабинці Борщівського району 

Тернопільської області.  Закінчила 

восьмирічну школу та Чортківське медичне 

училище. Працювала в сільських медичних 

закладах Заліщицького та Борщівського 

районів. Згодом навчалася в 

Тернопільському медичному інституті, після закінчення якого працювала  
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психіатром-наркологом і психотерапевтом у лікарнях Шумського та 

Борщівського районів. Неодноразово була депутатом 

Тернопільської обласної ради. Є членом Національних 

спілок письменників  та журналістів України, товариства 

"Просвіта". Очолює відділення Конгресу української 

інтелігенції Борщівщини. Нагороджена орденом княгині 

Ольги III ст., медаллю НСПУ "Почесна відзнака", лауреат багатьох 

літературних премій.  

Дізнавшись, що Ганна Михайлівна навчалася в нашому закладі, ми 

досліджували архівні матеріали. З'ясували, що Костів-Гуска закінчила 

Чортківсье медучилище спеціальності "Лікувальна справа" в 1967 році. Приємо 

нас вразило, що вона отримала диплом із відзнакою.  До речі, у  2017 році буде 

50-річчя після закінчення Ганною Михайлівною училища.  

Більше інформації ми 

дізналися від самої письменниці, 

відвідавши її в Борщові та 

записавши інтерв'ю з нею. 

Гуртківців цікавило, чому жінка 

після закінчення школи вирішила 

стати медиком. З'ясувалося: її 

тітка була репресованою, тому  в 

хаті, яка пустувала,  відкрили 

медпункт. А матір Ганни 

працювала там санітаркою. Тому з дитинства дівчинка цікавилася медициною: 

перемотувала лапи пораненим тваринкам, закрапувала очі лялькам, допомагала 

своїй мамі. Санітарка в той час і надавала першу медичну допомогу, і приймала 

пологи, і лікувала травами. "Саме зв'язок із сільською медициною, - за словами 

Костів-Гуски, - був поштовхом для здобуття освіти медика".  

Під час навчання мала багато друзів, зокрема дотепер підтримує тісні 

стосунки зі своєю одногрупницею Юлією Губіцькою, яка родом з Джурина 
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Чортківського району. А вчителька російської мови Неля Михайлівна, яка вела 

літературний гурток, прищепила  

пані Ганні любов до поезії. 

Уперше відчула себе поетесою в 

училищі,  згодом продовжила 

творити вірші в медінституті, має 

кілька творів на медичну 

тематику. Хоча все життя її було 

пов'язане з медициною, все-таки 

своїм покликанням вважає 

літературу. Письменниця Марія 

Тимочків стверджує, що «лікарем Ганна Михайлівна залишилася, адже її вірші 

– це чудодійний бальзам для душі проти хвороб безпам’ятства, бездуховності, 

безвір’я». Познайомившись із поезіями Костів-Гуски, ми  переживали разом з 

нею піднесення, очищення, причастя душі, лікували  відчай та зневіру, і, 

безперечно, знаходили сили для духовного оновлення: 

Лиш в нас так пахне м’ята, 

співає джерело. 

Душа моя багата 

Звідсіль взяла тепло. 

І мусимо все зробити для того, 

Щоб родилися дитинчата, 

І багатством повнилася хата, 

Щоб міцніла наша родина, 

Щоб цвіла моя Україна! 

 

Хтось із критиків назвав лірику Г.Костів-Гуски «кардіограмою духовного 

биття жіночого серця». Інші - порівнюють її вірші з калиною, бо сила поезії та 

ягід калини – цілюща: перша лікує і облагороджує душу людини, а друга – 

оздоровлює тіло.  
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Ганна Михайлівна переконана, що саме знання, отримані в медичних 

училищах та коледжах, є базовими для здобуття медичної освіти. Тому 

насамперед нам, студентам,  радила добре вчитися. Лише тоді можна стати 

справжніми медиками. Головне у професії лікаря, на думку пані Ганни, - це 

рятувати людське життя.  

 Гуртківців цікавило, чи після закінчення училища приїжджала пані 

Ганна сюди. Було приємно 

почути,  що їй сподобалися 

"Літературні чаювання", які 

проводилися в рамках засідання 

літературного гуртка в нашому 

коледжі. Вразили і зміни  самого  

навчального закладу, що є 

заслугою, на думку Костів-Гуски,  

насамперед    директора 

Любомира Степановича.  

Ганна Михайлівна активно 

займається  громадською роботою, зокрема влаштовує виставки «Шевченко в 

моєму житті», «Моя Шевченкіана», активна на фестивалях «В Борщівському 

краї цвітуть вишиванки», де 

експонує надбання свої і своєї 

родини.  І зовсім не страшно, що 

«білесенькі, тонесенькі нитки 

заплутались у волоссі» нашої 

славної землячки, її «душа, немов 

родюча нива, що обіцяє словом 

прорости». Ми пишаємося тим, що 

така талановита людина закінчувала 

наш заклад та бажаємо Ганні Костів-

Гусці творчого натхнення надалі. 
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Юлія Гершун, ІІІ курс 
 

Керівник роботи: Гетьман Н.Б. 

 

Історія alma mater 
 

У 1990 році відкрито музей училища, завдяки величезним зусиллям 

Відмінника охорони здоров’я та викладача педіатрії Остапкевич Жанни 

Юхимівни, з нагоди 50-річчя навчального закладу. Музей охоплює матеріали 

1940-1990 років.  

Як свідчать архівні дані, на засіданні президії Тернопільського 

облвиконкому від 15 липня  1940 року  було прийнято рішення про організацію 

фельдшерсько-акушерської школи по вул. Костюшка  у приміщенні, де 

розміщувався дитячий будинок. Дитячий  будинок планувалось перевести у 

місто Почаїв.  В газеті «Вільне життя» від 13 серпня 1940 року розміщено 

оголошення про набір учнів на перший курс фельдшерсько- акушерської 

школи, яка відкривається в Тернополі з 1 вересня. Через те, що школа не мала 

власного приміщення,  заяви пропонувалось надсилати на адресу 

облздороввідділу. Згодом було прийнято рішення передати приміщення в 

користування іншої організації. Фельдшерсько-акушерська школа була також  

перенесена у місто Кременець. 

Школа мала два відділення і навчалося у ній 240 учнів. Майбутнім  

медикам допомагали опанувати спеціальність  вісім викладачів. Навчалися 

студенти 6 днів, неділя була вихідна. Проживали у гуртожитку, що на той час 

знаходився у районі Дівочих скель. Харчувалися за рахунок держави три рази у 

столовій, яка розміщувалась у приміщенні педінституту. У кожній групі було 

багато хлопців і дівчат: українців, поляків, євреїв. Деякі викладачі читали 

предмети польською мовою. 

Як свідчать документи, отримані від родичів одного з перших учнів  

Федора Савчука, першим директором училища був Шайнюк Іван Миколайович.  



 67 

 

22 червня до України докотилась Друга Світова війна. Ось як цей день 

згадує Федір Савчук: «22 червня 1941 року,  як звичайного студентського дня, 

усі пішли перед навчанням у столову, де їм і оголосили про початок війни. 

Сказали, щоб усі йшли в гуртожиток, збирали речі  і йшли додому. По дорозі 

додому студенти уже зустріли танки, які їхали по Кременецю.   

У роки другої світової війни навчальний заклад припинив свою роботу. 

Після звільнення Кременця 15 вересня 1944 року знову відкрили 

фельдшерсько-акушерську школу в будинку на провул. Драгоманова, 4, а для 

гуртожитку виділили будинок колишньої єврейської школи.  

У вітринах музею розміщено журнали 1940-1941, 1944-1945 навчальних 

років. В експозиції також містяться оригінали довідок, документація, книги, 

наукові праці, різноманітні похвальні листи, грамоти, дипломи старовинний 

медичний інструментарій. 

Можна лише здогадуватися, як важко було починати нову справу в перші 

повоєнні роки директорам училища, які почергово змінювали один одного – 

К.Я. Ларькіній, Є.Ф. Попенку, Є.Я. Пінчук, К.І. Литвинович, А.Ф. Озєрову та 

іншим. Заступниками з навчальної роботи у той час були  Лев Климентійович 

Данилевич, Анатолій Романович Просовський, Ольга Тарасівна Злочевська. 
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Матеріали, зібрані в музеї дозволяють ознайомитися з випускниками та 

викладачми різних навчальних років. Спостерігаємо фото викладацького 

колективу фельдшерсько-акушерської школи 1950 року. Особливу увагу варто 

звернути на альбом, що містить інформацію про відмінників навчання 

фельдшерсько-акушерської школи з 1940 по 1980-ті роки. 

З 1 вересня 1951 року, згідно з наказом №780 МОЗ Української РСР 

відкрили медсестринське відділення з дворічним терміном навчання. 

У 1953 році  директором училища призначили учасника війни, Галину 

Кирилівну  Войтко, яка керувала навчальним закладом більше 27 років, вона 

також викладала хірургію. 

У 1954 році фельдшерсько-акушерську школу реорганізували у медичне 

училище  відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я № 404 від 

24липня. Оновлений навчальний заклад готував спеціалістів із середньою 

спеціальною освітою – фельдшерів, акушерок, медсестер. Відтоді набір 

студентів училища проводять на базі як неповної середньої, так і середньої 

освіти. 

У 1969 році училищу передали приміщення по вул. Словацького, 12, де, 

крім кабінетів адміністрації, було організовано кабінети педіатрії, фармакології, 

терапії, військово-медичної підготовки, а підвальне приміщення переобладнано 

під студентську їдальню. У навчальному корпусі по провулку Драгоманова на 

той час обладнано кабінети фізики, хімії, біології, історії, української мови і 

літератури, анатомії і фізіології, акушерства і гінекології, хірургії. 

У згадуваний період завучами училища почергово працювали                           

Софія Семенівна Тихоход та Віра Володимирівна Бугайова, заступником 

директора з виховної роботи – Алла Володимирівна Моргун. 

Крім раніше зазначених матеріалів, у музейній експозиції  міститься 

інформація про  матеріально-технічну базу училища. У 1984 році закінчено 

будівництво студентського гуртожитку на 450 місць, де відрито спортивний 

комплекс. У 1989-1990рр. у гуртожитку обладнано терапевтичний, 

педіатричний, акушерсько-гінекологічний та хірургічний блоки.  
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Завершують експозицію старого музею фотоматеріали зі святкування 

різноманітних святкувань, заходів, зустрічей випускників. 

 

У 2015 році експозицію музею оновлено та перенесено з гуртожитку в 

навчальний корпус. Вона включає в себе експозицію “Життя і творчість Арсена 

Річинського”, меморіальний знак та горельєфну меморіальну дошку Арсена 

Річинського, експозицію історії навчального закладу та клас одного студента. 

Відкриває експозицію музею історії фотостенд “Символіка навчального 

закладу”. 

“Ім’я Арсена Річинського в житті училища” висвітлює роботу по 

відновленню імені лікаря-просвітителя та вшанування його пам’яті. 

“Традиції живуть” демонструє збереження традицій, започаткованих  ще у 

фельдшерсько-акушерській школі. 

Антологія пам’яті містить фотоматеріали перших випускників навчального 

закладу. 

“Пам’ять заслужена добром” вшановує працівників закладу, які внесли 

значний вклад у розвиток училища.  

“Директор – це звучить гордо” розповідає про директорів навчального 

закладу та їх діяльність з часу заснування фельдшерсько-акушерської школи. 

Окрім раніше згаданих керівників навчального закладу, директорами були 

також Пушкар Анатолій Федорович. Завдяки його зусиллям побудовано 

гуртожиток і обладнано спортивний комплекс. А також Мартинчук Севастьян 

Андрійович,  кандидат медичних наук і Відмінник охорони здоров’я.  З 5 липня 
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1995 року директором призначено Мазура Петра Євстахійовича – кандидата 

медичних наук. Він також випускник Кременецького медичного училища 1975 

року.  

Для нього все в роботі звичне, 

Життя тяжінь своїм єством відчув. 

Бо компас в нього – серце людяне, величне, 

І клятва Гіпократа, що нею присягнув. 

«Розум – науці, серце – дітям,  руки- медицині” висвітлює інформацію про 

колектив училища. Даний стенд включає в себе такі сектори:  

 вірність професії; 

  першість працею дається; 

  їх поєднало рідне училище; 

  педагог – це дар Божий; 

  у гармонії з медициною; 

  наше училище – їхня трубота. 

“Територія творчості” розповідає про гуманітарну освіту та виховання. 

Поділяється на розділи: 

 інтелектуальні обрії; 

  аптека людської душі; 

  вектор самоврядування; 

  гуманітарний простір; 

  у кадрі гуртожиток; 

  у сузір'ї талантів. 

Варто звернути увагу на участь студентів в різноманітних конкурсах, 

активне використання творчого потенціалу, про що свідчать багаточисленні 

нагороди. 

“Ази мистецтва медицини” інформує про аспекти професійного навчання. 

Заслуговує уваги інформація, про участь студентів в конкурсах професійної 

майстерності, проведенні майстер-класів. Нещодавно студенти 4 курсу зайняли 
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2 місце на 1 Тернопільському відкритому чемпіонаті з домедичної допомоги 

«Знай! Умій! Врятуй!».  

Про спортивно-масову роботу розповідає фотостенд “Спорт – цілюща 

частина медицини”. Він включає в себе сектори: 

 вчимося перемагати; 

  усі нагороди почесні; 

  ім'я для історії; 

  наставництво в дії; 

  школа безпеки; 

  день здоров'я. 

У 2012 році відкрито оновлений спортивний майданчик імені Анатолія 

Пушкара зі штучним покриттям. 

“Цвіт нашого роду” знайомить з досягненнями випускників різних років. 

«Історія одним рядком» відображає події розвитку навчального закладу з 

1990 по 2015 роки. 

Вітражі музею містять медичний інструментарій та нагороди. У вітрині 

розміщено наукові праці, підручники та художні твори авторства викладачів та 

випускників училища, матеріали Річинських читань та конгресів СФУЛТУ, 

Міжнародних конгресів молодих вчених, нагороди навчального закладу. 

Завершує експозицію Клас одного студента, де розповідається про 

життєвий і творчий шлях доктора медичних наук, академіка академії наук 

України, професора О.В. Панасюка, випускника фельдшерсько-акушерської 

школи 1954 року.  

Музей історії училища зареєстрований управлінням освіти і науки 

Тернопільської обласної державної адміністрації. 

«Той, хто не знає свого минулого – не має майбутнього» - вічна істина. 

Недаремно музеї називають скарбничками пам’яті. Вони передають послання 

минулих поколінь – майбутнім, вчать пам’ятати наше минуле, і враховуючи 

помилки будувати краще майбутнє.  
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Ілона Куземко, ІІ курс 

 

Керівники роботи: Петро Євстахійович Мазур,  

 Галина Ростиславівна Голуб  

 

Музей Арсена Річинського 

Історія заснування музею. Музей Арсена Річинського в Кременецькому 

медичному училищі імені  Арсена Річинського заснований  у 2004 році. 

Невеличку музейну експозицію було відкрито 24 травня з нагоди 5-річчя  

присвоєння училищу імені вченого, в якій було розміщено ту невелику 

кількість експонатів, що на той час вдалося зібрати. 

Відкриттю музею передувала велика науково-пошукова робота директора 

училища, кандидата медичних наук П.Є.Мазура, викладачів училища. 

Відбулися численні наукові експедиції. 

З початку заснування музею його керівнииком працює викладач 

суспільних дисциплін Н.Б.Гетьман. Створена і діє Рада музею. 
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Зібрані упродовж 1997 – 2008 років численні та цікаві історичні  

документи, книги, фотографії потребували оновлення музею для кращої 

демонстрації відвідувачам, тому в 2008 році  експозиція його була повністю 

поновлена. Відкриття музею відбулося  2 грудня 2008 року.  

Музей Арсена Річинського зареєстрований в управлінні освіти і науки 

Тернопільської обласної державної адміністрації, як музей при навчальному 

закладі,  20 листопада 2007 року, свідоцтво № 20/71. 

Основні розділи та тематика постійно діючої експозиції. В музеї зі 

сторінок історичної пам’яті постає доля однієї родини – родини славетного 

українця, Лицаря Духу українського народу, який завинив перед системою 

лише тим, що був щирою, порядною, доброю людиною, був щирим українцем.  

Відкриває експозицію музею копія ікони Святому сповіднику лікарю 

Арсену, оригінал якої міститься в церкві Різдва Христового (м.Тернопіль) та 

портрет Арсена Річинського роботи художника Івана Дацюка (м. Луцьк).  

Нижче портрета розміщений текст вислову Арсена Річинського, який 

можна розцінювати як послання до кожного нинішнього українця: «Надходить 

наша будучність. Але мусимо її ще здобути – вірою у своє діло, 

перевихованням народу в новій ідеології, відвагою у боротьбі і муравлиною 

працею»[1]. 

В експозиції знаходяться чотири фотостенди з фото та текстовою 

інформацією, вітраж з цитатами та тезами його основних праць, а також чотири 

вітрини, в яких експонуються ксерокопії документів, книги, наукові праці.  

Перший фотостенд містить інформацію про дитячі роки Арсена 

Річинського та навчання в Кременецькій гімназії, Клеванському духовному 

училищі та Житомирській (Волинській) духовній семінарії. 

Арсен Васильович Річинський народився 12 червня 1892 року у селі 

Тетильківці Кременецького повіту колишньої Волинської губернії (тепер 

Тернопільська область) у сім’ї дяка-псаломщика, пізніше священика. 

На стенді розміщені фотокопія свідоцтва про народження Арсена 

Річинського, фотографія батьків Василя Федоровича і Ніни Харитонівни              
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(1890 р.), місцевості коло церкви та каплички на могилах рідні в с.Тетильківці 

(1927 р.), церкви Кременецького духовного училища. 

Початкову освіту Арсен здобув у сільській школі та Клеванському 

духовному училищі. Продовжував навчання у Кременецькій гімназії, а по 

закінченні її – у Житомирській духовній семінарії.  

В експозиції розміщено фотографії Арсена Річинського в підготовчому 

класі (1902 р.), у першому  класі  в Клевані разом з Н. Милясевичем (1902 р.), в 

четвертому класі у Кременці (1906 р.), а також в першому, другому та третьому 

класах Волинської духовної семінарії (1907-1909 рр.). Містяться тут також 

фотографії А. Річинського в мальовничій місцевості над річкою Тетеревом 

(1908 р.) та Волинської духовної семінарії у Житомирі. 

Арсен Річинський випускав у семінарії рукописні збірники, журнали. 

Всебічно обдарований юнак наполегливо шукав себе. Можливо, тому 1910 року 

став не священиком, а вчителем церковнопарафіяльної школи села Сіднярки 

Луцького повіту. І хоча вчителював він недовго, та любов до школи, любов до 

дітей зберіг на все життя. 

 Автором більшості розміщених на цьому та інших стендах фотографій та 

підписів до них є сам Арсен Річинський, адже він був фаховим фотографом.  

На другому фотостенді розміщені матеріали, які стосуються років 

навчання А.Річинського в Варшавському та Київському університеті Святого 

Володимира, роботи та громадської діяльності в Ізяславі, с. Тростянець під 

Луцьком і  Володимирі-Волинському.  

Восени  1911 року Арсен Річинський вступив на медичний факультет 

Варшавського університету, а з початком Першої Світової війни перевівся у 

Київський університет Святого Володимира.  

В експозиції розміщені світлини Варшавського університету, подвір’я 

університету, Ботанічної лабораторії, Київського університету і 

Володимирського собору, групова фотографія на викладі неорганічної хімії на 

першому курсі університету, фотографії професорів, які навчали   

А.Річинського. Містяться тут також дві фотографії Арсена Васильовича: на 
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першому курсі університету з Іваном Кореневичем та на першому курсі 

Варшавського університету (1910-1911 рр.), а також фотографія диплому 

лікаря, виданого 

університетом Святого 

Володимира у 1918 році.  

Після  закінчення 

медичного факультету 

Арсена Річинського 

направили у місто Ізяслав. 

Саме тут, на Західній 

Волині, розгорнулася його 

діяльність у царині рідної культури. Він бере активну участь у проведенні 

концертів, шкільних свят, вистав. Навколо нього гуртується національно-

свідома інтелігенція, яка прихильно зустріла започаткований ним у 1911 році 

часопис «Нові дороги». Того ж року Річинського обрали членом шкільного 

комітету повітової управи. Став організатором курсів українознавства для 

народних учителів.  

На стенді розміщені фотографії народного дому та хору у Борисові, групові 

фотографії сільських артистів перед виставою та шкільного відділу Ізяславської 

повітової управи. 

Громадсько-просвітницька діяльність Арсена Річинського була 

призупинена крахом УНР та польською окупацією Волині. Його призначили 

молодшим лікарем повітової лікарні у Заславлі, а за кілька місяців перевели на 

посаду дільничного лікаря у с.Тростянець під Луцьком. 

Фактично Арсена Річинський був позбавлений можливості вести широку 

громадську роботу. Це було своєрідне заслання, з якого він вирвався лише 

через два роки, отримавши посаду лікаря у Володимирському повіті, а згодом у 

Володимир-Волинському. Саме у цьому старовинному містечку 

найенергійніше розгорнув він просвітницьку діяльність, чільним напрямком 

якої була  у середині 20-х років боротьба  за Українську автокефальну церкву. 
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В експозиції розміщені фотографії першого дня науки української дітвори 

в Свинюхах на Волині дня 25 травня 1916 року, відкриття української народної 

школи у Володимирі на Риловиці у 1916 році, титульної сторінки журналу «На 

варті» № 1-2 за січень 1925 р., Арсена Річинського з донькою Ярославою    

(1916 р.). 

Арсен Річинський видає «Українську відправу вечірню і ранню на мішаний 

хор», укладає і видає збірку загальнодоступних церковних співів для сільських 

хорів, шкіл і народу – «Всенародні співи в Українській Церкві»(1925р.) з 

тридцяти пісенних творів. До сьогоднішнього дня продовжує звучати Свята 

Літургія авторства Арсена Річинського в соборі Різдва Христового, як вияв 

животворного Духа його Світлої пам’яті. 

На третьому фотостенді розміщені матеріали, які стосуються життя і 

громадської діяльності Арсена Річинського з 1927 року і до його смерті             

13 квітня 1956 року. 

7 червня 1927 року у Луцьку відбувся церковний з’їзд православних 

мирян-українців у справах церкви, головним гаслом якого був національний 

розвиток православної церкви на території Польщі. Основну доповідь 

«Сучасний стан церковно-релігійного життя українського православного 

населення у Польщі» зробив Арсен Річинський. (на стенді розміщено 

фотографію учасників церковного з’їзду у Луцьку 1927 року).  

Професійне проросійське духовенство вимагало адміністративного 

виселення Арсена Річинського з Володимир-Волинського. У квітні 1929 року 

постановою Священного Синоду Православної церкви Польщі його було 

відлучено від церкви. Анафему оголошено 26 квітня у храмі Володимир-

Волинського (світлина собору розміщена на стенді). Призначена комісія для 

розслідування справи виправдала Арсена Річинського і у березні 1930 року 

його знову прийнято в лоно церкви. 

З 1929 по 1933 роки А. Річинський працює над своєю книгою «Проблеми 

української релігійної свідомості», яка побачила світ 1933 року.  
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Період 1933-1939 років був найбільш діяльним у житті Арсена 

Річинського. Він виступає організатором місцевого товариства «Просвіта», 

пластунства, очолює повітову управу пластунів, укладає і видає для них збірку 

«До щастя, слави і свободи».  

На стенді розміщені світлини Арсена Річинського з членами Союзу 

українок в м. Сокалі біля жіночого монастиря та в світлиці Союзу українок у          

м. Володимир-Волинський (1933 р.), конкурсу хорів Микуличі-Бужанка і 

Устилуг у Володимирі біля кінотеатру(1936р.), Арсена і Ніни Річинських з 

дочкою Ярославою (1937 р.), а також титульних сторінок його робіт: 

«Походження Єпископату»(1926 р.), «Сучасний стан церковно-релігійного 

життя української людности в Польщі»(1927 р.), «На манівцях»(1932р.). 

Активна громадська позиція Річинського викликала опір у певних колах, 

зокрема в емігрантських російських організаціях. У 1935 році його кидають у 

концтабір Береза-Картузька [6], у 1939 році Арсен Річинський був 

заарештований НКВС і ув’язнений у Володимир-Волинській тюрмі, згодом 

його перевели у с.Сухобезводне Горьковської області. 

З причин, досі не з’ясованих, Річинський був засуджений лише 5 травня 

1942 року особливою нарадою при НКВС СРСР за ст. 54-13 КК УРСР на 10 

років виправних робіт у таборах, де працював лікарем (на стенді розміщена 

копія портрета Арсена Річинського, написаного невідомим автором в 

ув’язненні в с. Сухобезводне 17.06.1946 р.). Був звільнений у 1949 році, але 

додому на Волинь повернутися йому не дозволили. Тому його родина змушена 

була переїхати до нього. Працював на спецпоселенні у Казахстані лікарем-

судмедекспертом. 

Крім лікарської роботи, Річинський займався на засланні науковою працею 

у галузі акушерства. Його статті друкувалися у журналі «Здравоохранение 

Казахстана» у 1952-1953 роках. Але здоров’я самого лікаря-подвижника було 

підірване перебуванням у в’язницях та таборах. 13 квітня 1956 року у Арсена 

Васильовича стався крововилив і він помер. Поховали його на кладовищі 

станції Джусали Кзил-Ординської області. 
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На стенді розміщені фотографії дружини і сподвижниці Н.П. Річинської у 

Києві 1918 року та після звільнення з заслання. 

Містяться тут копії портретів доньок А. Річинського Ярослави та 

Людмили, написаних п. Бохенською в 1944 році в с. Озьорноє, а також 

фотографії Ярослави в м.Ташкент та Людмили в м. Кзил-Орда (1958 р.). 

Поверненню імені Арсена Річинського із забуття, діяльність якого була 

відмічена ще в тридцятих роках ХХ століття на сторінках «Української 

загальної енциклопедії», присвячений четвертий фотостенд. 

22 квітня 1998 року з нагоди 65-річчя видруку праці «Проблеми 

української релігійної свідомості» на базі Кременецького медичного училища 

відбулись Перші Річинські читання (на стенді розміщена фотографія Людмили 

Річинської під час виступу на читаннях). На них був прийнятий підсумковий 

документ, у якому написано: «Порушити клопотання перед Кабінетом 

Міністрів України  про присвоєння імені Арсена Річинського медичному 

навчальному закладу в місті Кременці Тернопільської області». На виконання 

ухвали читань Кабінет Міністрів України 24 травня 1999 року прийняв 

Постанову № 883 про присвоєння імені Арсена Річинського Кременецькому 

медичному училищу. 

Уже у 2000 році на Других Річинських читаннях було репрезентовано 

перевидану основну працю його життя «Проблеми української релігійної 

свідомості», виготовлено медаль імені Арсена Річинського «Духовність -

народові», піднято клопотання про перепоховання на рідну землю. 

Під час проведення у 2002 році Третіх Річинських читань на стіні 

навчального корпусу медичного училища імені Арсена Річинського  було 

відкрито меморіальну дошку на честь видатного земляка.  

На стенді розміщена фотографія скульптора Ірини Дацюк та директора 

училища Петра Мазура під час монтажу меморіальної дошки, фотографії 

виступаючих під час відкриття дошки та гостей  Третіх Річинських читань. В 

2002 році була перевидана  вдруге основна праця мислителя. 
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22 жовтня 2004 року на базі Інституту філософії НАН України у місті 

Києві відбулися Четверті Річинські читання.  

З нагоди 50-річчя смерті видатного громадського діяча і науковця в 2006 

році у Кременецькому медичному училищі імені Арсена Річинського проведено 

П’яті Річинські читання. 

За відновлення імені Арсена Річинського та значний внесок у духовність 

України Патріарх Київський і Всієї Руси-України Філарет нагородив директора 

медичного училища П.Є.Мазура орденом Святого Архистратига Михаїла, 

Українська Автокефальна Православна Церква – орденом 1-го ступеня Святого 

князя Костянтина Острозького та медаллю Арсена Річинського. Такою ж 

медаллю нагороджена заступник директора з навчальної роботи О.С. Кралюк.  

З 1 січня 2007 року кандидат медичних наук П.Є.Мазур є почесним науковим 

співробітником Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені                       

Г.С. Сковороди Національної Академії наук України (Рішення Вченої Ради 

Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди 

Національної Академії наук України. Протокол № 22 від 12 грудня 2006 року). 

На стенді розміщені фотографії нагородних документів, посвідчень, 

орденів, а також фотографія урочистого прийому з нагоди вручення нагород в 

резиденції Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета 14 квітня 2004 

року. 

До нас і наших сучасників звернені безсмертні слова цитат із праць Арсена 

Річинського, розміщених на окремому вітражі, які не втратили актуальності до 

сьогодні. 

В чотирьох вітринах зберігаються ксерокопії документів, ксерокопії та 

оригінали видань з працями Арсена Річинського, наукові роботи сучасності. 

В першій вітрині розміщені ксерокопії свідоцтва про народження                

А. Річинського, виписки з метричної книги про шлюб, направлення на роботу у 

Заславль (польською мовою), автобіографії, листування з сім’єю під час 

перебування в Береза-Картузькому концентраційному таборі, анкети 

ув’язненого (НКВС УРСР) у Володимир-Волинській тюрмі, карти звільнення, 
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посвідчення висланого, довідки про реабілітацію, історії хвороби та листків 

лікарських призначень, писаних рукою  самого лікаря, «Курс гігієни».  

В другій вітрині розміщені ксерокопії праць А. Річинського у період з 1925 

-1938 рр.: Українська відправа «Вечірня і рання» , збірник українських 

церковно-народних пісень «Скорботна мати» , «Всенародні співи в українській 

церкві» , «Українські колядки на мішаний хор», «До щастя, слави і свободи», 

титульної сторінки праці «Старий город Волинь», рукописні праці з 

акушерства. 

 Цікавою для відвідувачів є фотокопія конфіскованої  польським цензором 

частини праці Арсена Річинського «Проблєми української релігійної 

свідомости». 

В експозиції  зберігаються оригінали праць А. Річинського: «На манівцях», 

«Походження єпископату», часопис «На варті», «Проблеми української 

релігійної свідомості» (перевидання головної праці 2000, 2002, 2009 рр.), а 

також книга з особистої бібліотеки. 

Матеріали та книги про А. Річинського, які стосуються сучасності 

розміщені у третій вітрині. Містяться тут програми, анкети учасників та 

матеріали І - VІІІ Річинських читань (які з 2008 року стали Міжнародними), 

рішення Перших Річинських читань, фотографія сучасного вигляду 

приміщення Береза - Картузького концентраційного табору, буклет відділення 

релігієзнавства інституту філософії імені 

Г.С.Сковороди НАН України.  

За останні роки все більше науковців та 

краєзнавців займаються вивченням творчої 

спадщини та життєвого шляху просвітителя. У 

четвертій вітрині експозиції зберігається ряд 

книг, присвячених цьому: «Світлий розум, 

шляхетне серце. Родина Річинських: спогади, 

листування»,   Олександр Ільїн, Сергій Шандрук, 

Петро Мазур, Арсен Гудима. «За 
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тебе,Україно…», Арсен Гудима «Харизма Арсена Річинського», «Лікар Арсена 

Річинський – святий сповідник українського православ’я» та інші.  

В експозиції зберігаються матеріали сімейної переписки дочки 

А.Річинського Людмили, та листи, які стосуються різноманітних аспектів 

вивчення творчості і увіковічнення пам’яті вченого. 

Завершує експозицію  килим, який власноруч вишила і передала в музей 

Людмила Арсенівна Річинська. 

Усе в світі народжується і живе до того часу, поки не помре або не буде 

знищене в якийсь інший спосіб. Плідна праця науковців, релігієзнавців, 

краєзнавців воскресила пам’ять про ім’я лікаря, вченого, етнолога релігії 

світового значення, який до останнього подиху залишився Всечесним 

Християнином, Благотворцем, Людиною в ім’я Бога і України. 

 

Література 

1. Річинський А. Проблеми української релігійної свідомості, - Володимир – 

Волинський, 1933, - С.280. 

2. Власовський І. Нариси історії Української Православної Церкви, т.4, ч. 2, К., 

1998, - С.48. 

3. Річинський А. Проблеми української релігійної свідомості, - Володимир – 
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Іван  Сович, ІІІ курс 
 

Керівник роботи: Семенюк Б.Д. 

 

Славетні імена захисників 

У наш час революцій та неоголошеної війни, коли проливається кров, 

завжди буде потрібна допомога медичного працівника. Справжній медик 

ніколи не стоятиме осторонь. Випускники нашого училища  - cтали учасниками 

Євромайдану та миротворчих місій ООН, рятівниками українських воїнів на 

Сході України.  

 

     З перших днів Революції Гідності випускниця нашого училища Олеся 

Жуковська  брала активну участь у революційних подіях в Києві. 
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Випускниця 2013 року відділення 

«Лікувальна справа». Учасниця  Майдану з 

4 грудня 2013 року. Працювала медичним 

волонтером. 20 лютого 2014 року відважна 

дівчина-медик отримала поранення від кулі 

снайпера. Слова Олесі: ”Я помираю…”, 

розміщені в соціальній мережі сколихнули 

всю країну. Важке поранення було  

несумісне з життям, але завдяки 

неймовірним  зусиллям медиків, дівчині 

вдалось вижити.  

У березні 2014 року разом з іншими волонтерами Майдану Олеся 

відвідала Францію у складі миротворчої делегації, де зустрілася з президентом 

держави.  

У тому ж році Олеся  здійснила мрію, народжену на Майдані,   стала 

студенткою Національного медичного університету ім. О. Богомольця.  

 

 

Володимир Данилюк  

Випускник 2007 року спеціальності 

«Лікувальна справа». У 2014 році  служив  

фельдшером батальйону в зоні АТО на 

території Донецької області. 17 серпня отримав 

поранення під час оборони села Покровка.  
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Євгеній Алтунін   

Випускник 2013 року 

спеціальності «Акушерська справа».  

З  квітня 2014 року   служив у 

зоні АТО на Донеччині, 52 дні 

перебував у полоні.  

 

 

 

Олег Папінко   

Випускник 1984 року 

спеціальності «Лікувальна справа».   

У вересні 2014 року 

мобілізований  до лав Збройних Сил 

України капітаном медслужби. 

Завідуючий ендоскопічним 

кабінетом, хірург  у  66 мобільному 

госпіталі на базі Військово-

медичного  клінічного центру 

Західного регіону. Учасник 

міжнародних навчань Збройних сил 

України «Швидкий тризуб-2014» . 

  

Роман Срібний  

Випускник 2012 року 

лікувального відділення.     

Служив добровольцем в зоні 

АТО з лютого  по вересень 2015 року 
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на посаді санінструктора  сортувально-евакуаційного відділення.  

Пастух Іван  

Випускник 2014 року 

спеціальності «Лікувальна справа».  В 

травні підписав контракт з  Збройними 

силами Україні. Ніс службу у 44 

артилерійській бригаді у Рівному, зараз 

вона базується у Тернополі.  23 червня 

поїхав в зону АТО на територію 

Лисичанська, працював санітарним 

інструктором.  

 

Жеребецький Юрій  

Випускник 2014 року спеціальності     

«Лікувальна справа». У січні підписав 

контракт з Національною Гвардією 

України. Ніс патрульну службу у 

м.Тернопіль. Перебуває у військовій частині 

3002. 15 липня виїхав в зону АТО, 

Луганську область, Старобільський район, 

с. Верхня Покровка. На сході служив у 

взводно - опорних пунктах інструктором 

санітаром.  

 27 вересня повернувся до дому і 14 листопада повернувся   у зону АТО.  
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Володимир Потопило  

Випускник 2000 року 

спеціальності «Лікувальна справа» 

.   

З 2003 року – на контрактній 

службі рентген – техніком у 

військово – медичному клінічному 

центрі Західного регіону.  

З 2014 року  проходить 

службу  у Миротворчих  силах 

ООН в Ліберії –фельдшер,  

начальник аптеки 56 окремого  

вертольотного загону.  

 

 

Дмитро Лось  

Випускник 1995 р., 

спеціальності «Лікувальна справа», 

лікар – ортопед – травматолог 

Львівського госпіталю, 

підполковник Збройних Сил 

України. Був у складі миротворчих 

сил ООН у Косово,  служив у 

складі 80-тої окремої аеромобільної 

бригади. Перебував в оточенні в 

Луганському аеропорту,  де 

врятував  46 поранених.  

За особливу мужність і героїзм нагороджений орденами: Данила 

Галицького», «Народний герой України», « За спасіння життя».  
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   Михайло Ткачук  

Випускник училища 2001 року,  

спеціальності «Лікувальна справа».  

З серпня 2014 року мобілізований на 

навчання до Мукачевської бригади 

м.Ужгород, після чого служив  польовим 

лікарем  у  районі Дебальцево, був 

поранений.  

 

 

Олександр Хрусюк  

Випускник 2000 року спеціальності 

«Лікувальна справа».  

З вересня 2014 по серпень 2015 року 

служив санітарним інструктором в зоні 

АТО. 

 

Павло Почапський  

Випускник 2007 року лікувального 

відділення. З березня 2014 року працював фельдшером  у Червоноградській 

військовій частині.  

З  серпня 2014  - служба 

фельдшером  у зоні АТО.  

Нещодавно внаслідок 

розриву освітлювальної гранати 

втратив зір (міопія слабкого 

ступеня) на Сході. Наше 

училище допомогло зібрати 

кошти на  лазерну корекцію 

зору. Він вдало прооперований і 
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знаходиться на реабілітації.  

 

Ярослав-Микола 

Гупаловський  

Випускник 2009 року 

лікувального відділення.  

З вересня 2014 року – 

служба у зоні АТО  на посаді 

фельдшера.  

 

 Сергій Догон  

Випускник 2015 року спеціальності 

«Лікувальна справа». 

Служив на посаді санітарного 

інструктора Національної  гвардії України.  

Під час трагічних подій 31 серпня 

2015 року під Верховною Радою був важко 

поранений. 

Зараз працює в патрульній службі 

м.Тернопіль.  

 

Марія Камінська  

Випускниця 2012 року 

спеціальності «Сестринська справа». 

У березні 2015 року пішла 

добровольцем-медиком у Збройні Сили 

України.  
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Акшаєв Олександр  

 Випускник 2014 року 

спеціальності «Лікувальна справа». 

Підписав контракт з Національною 

Гвардією України. В зоні АТО з 2 червня 

2016 року військова частина 1428  

с.Попасно, Луганська обл. Займає посаду 

командира відділення начальника штабу. 

Відзначений нагородами військової 

частини.  

 

 

Команда «Пульс». 

Команда нашого училища під назвою «Пульс» здобула ІІ місце з 20 

команд у Всеукраїнському  чемпіонаті з домедичної допомоги, котрий 

проходив на базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» 

Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського. 

До складу команди входять студенти 4 курсу: Гулик Андрій, Гетьман Петро, 

Голуб Дмитро.  
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Юлія Гончарук,  ІV курс 

 

Керівник роботи:Драбчук О.П. 

 

Відомі випускники училища 

Кожному з нас хоча б раз у житті доводиться зробити непростий вибір, а 

саме – обрати найкращий (!) вуз. Про навчальний заклад судять не лише за 

спеціальностями, що там вивчають, чи матеріально – технічною  базою. Один із 

найдостовірніших критеріїв оцінки ВНЗ – його випускники. Саме так, 

випускники. Сформовані особистості, які знайшли своє місце у житті, 

розкрились як кваліфіковані спеціалісти, повноцінні члени сучасного соціуму, у 

чиєму безпосередньому розвитку зіграла вирішальну роль альма-матер, як на 

мене, -  відмінний показник якісної роботи вузу.  

Випускники  Кременецького медичного училища імені Арсена 

Річинського знайшли себе у різноманітних напрямах та галузях. Серед них - 

активісти Євромайдану,  учасники АТО та миротворчих місій ООН, військові, 

відомі громадські та релігійні діячі, благодійники, меценати, волонтери, 

науковці, дослідники, лікарі, письменники і поети, майстри народної творчості.  

Кожен з них своїми успіхами довів, що гідний носити високе звання 

випускника нашого училища! 

За роки існування з училища вийшло понад  8 тисяч  

висококваліфікованих фельдшерів, акушерок, медичних сестер. Назвати імена 

більшості з них немає можливості. Саме життя дає оцінку випускникам. Успіх 

кожного з них – маленька цеглина в міцному фундаменті перемог училища.  

Олексій Варфоломійович Панасюк, випускник фельдшерського 

відділення 1954р., доктор медичних наук, автор 230 друкованих   наукових 

праць. В одній з навчальних аудиторій училища обладнано музей Олексія 

Панасюка  “Клас одного студента”.  
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Петро Мефодійович  Ляшук, випускник лікувального відділення 

1953р.,кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної імунології, 

алергології та ендикронології Буковинського державного медичного 

університету.  

Юрій Лотоцький (о. Прокопій), випускник лікувального відділення 1993 

р., закінчив Римський 

Папський Університет 

Святого Григорія у 2003 р. 

Духовний провідник 

Української Папської 

Колегії Святого Йосафата у 

Римі, Відповідальний 

Української секції  Радіо 

Ватикан.  

Ірина Борисівна Тріль 

(Мулик) – випускниця училища 1975  року. Головний лікар науково-

консультативної клініки «Ювіс», лікар-ортопед вищої категорії.  

Аркадій Гаврилович Шульгай —  випускник училища  1984 року. Доктор 

медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи 

Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. 

Горбачевського.  

Самою долею 

вирішено, що вже понад 

20 років рідну альма – 

матер очолює один із 

найдостойніших її 

випускників. Директор 

Кременецького 

медичного училища 

імені Арсена 
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Річинського Мазур Петро Євстахійович – випускник лікувального відділення 

1975 року.  

Петро Євстахійович Мазур народився 5 березня 1956 року   в с. Чайчинці  

Лановецького району Тернопільської  області   в селянській родині.  У родині 

Євстахія Івановича й Ганни Архипівни Мазурів виховували дітей з особливою 

увагою, воліли бачити синів, Володимира й Петра, освіченими й порядними 

людьми.  Малим хлопець мріяв стати священиком, учителем або лікарем, 

оскільки завжди мав потяг до діяльності шляхетної й гуманної. 

Петро, закінчивши з відзнакою восьмирічну школу в Чайчинцях, без 

іспитів вступив на фельдшерське відділення Кременецького медичного 

училища. Науку осягав настирливо. Потому набирався практичних знань на 

первинному медичному поприщі, працюючи акушеркою у фельдшерсько-

акушерському пункті с. Чайчинці, завідуючим ФАПом у с. Осники рідного 

району, опановував найменші дрібниці медичного ремесла. Втім, завжди 

прагнув більшого. 

Саме в Осниках зустрів майбутню дружину Євгенію, яка на той час 

навчалася в Тернопільському медичному інституті, потім працювала лікарем-

терапевтом. У щасливому подружжі живуть багато років.  

У 1981 р. 

закінчив факультет 

лікувальної справи 

Тернопільського 

медичного інституту, 

згодом інтернатуру з 

терапії. Досвід 

дільничного терапевта, 

а разом і педіатра 

здобував у 

Катеринівській дільничній лікарні на Тернопільщині. Наполегливого й 

працелюбного молодого фахівця призначили в 1987 р. - заступником головного 
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лікаря з лікувальної роботи, а згодом і керівником Лановецької ЦРЛ 

Тернопільської області.  

Він завжди пам'ятав: медичний фах, окрім величезної відповідальності, 

потребує безперервного саморозвитку. Здобувши фтизіатричну практику в 

тубвідділенні Лановецької центральної районної лікарні, продовжив навчання у 

клінічній ординатурі та аспірантурі Київського науково-дослідного інституту 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського. У травні 1990 р. захистив 

дисертацію. 

Успіх, за Форбсом, приходить до того, хто робить те, що найбільше 

любить.  У набутку П.Є.Мазура - науковий ступінь кандидата медичних наук та 

доктора філософії в галузі медицини. У 2007 році обраний почесним науковим 

співробітником відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. 

Сковороди Національної академії наук  України. Він -  академік Академії 

економічної кібернетики України, викладач-методист вищої кваліфікаційної 

категорії.  

Нагороджений орденом І ступеня Святого Князя Костянтина Острозького 

(2000 р.), орденом Святого Архистратига Михаїла (2002р.), орденом та 

медаллю Арсена Річинського ІІІ ступеня (2002р.), ювілейною медаллю 

«Двадцять років незалежності України»(2011р.), почесним знаком МОН 

України «Антон Макаренко» (2006р.), знаком «Відмінник освіти України» 

(1999р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (1997р.), 

тричі Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України, Грамотою 

та  Лицарським Хрестом «За заслуги» (2001р.). Ще в Древній Греції казали: 

«Amat victoria curam! Перемога любить старанність». Петро Євстахійович – це 

яскравий приклад невтомної праці і заслужених досягнень. 

У 2013 році обраний Почесним професором Тернопільського державного 

медичного університету імені  І.Я. Горбачевського. У тому ж  році йому  

присвоїли звання  «Почесний громадянин  м. Кременця» та визнали лауреатом  

конкурсу  «Людина року Тернопілля». Він – член комісії з акредитації                                                

вищих навчальних закладів при Міністерстві освіти і науки України                                              
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та  член науково-методичної ради Міністерства і науково-методичної                                                     

комісії з вищої освіти.  

Кажуть, що немає шляху до успіху, успіх – це і є шлях. Петро Мазур 

крокує ним уже багато років, відкриваючи попереду нові горизонти 

професійних досягнень.  

Днями Петро Євстахійович отримав Благословенну Грамоту від Папи 

Римського. «Ювілей Милосердя. Його Святість Папа Франциск зі серця уділяє 

Апостольське Благословення для Мазура Петра з нагоди його 60-літнього 

Ювілею та охоче його поширює на рідних, близьких та друзів, прохаючи 

постійне заступництво Преблагословенної Пречистої Діви Марії. З Ватикану  

Архієпископ Папського Офісу доброчинності + Конрад Краєвський» 

Петро Мазур автор понад 170 друкованих наукових праць з медицини, 

освіти та історії, 4 підручників, 3 посібників, 16 раціоналізаторських 

пропозицій та патенту на винахід. Серед книг заслуговують на особливу увагу 

«Основи сестринської справи», «Медсестринство в терапії», «Туберкульоз», 

«Терапія», 

«Практикум з 

медичної генетики», 

«За тебе Україно …». 

Залюбленість у 

медицину стала 

родинною в сім'ї 

Петра Євстахійовича. 

Обидві його дочки 

захистили 

кандидатські дисертації, Людмила - лікар-ендокринолог, доцент, Олена - лікар 

кардіолог. Батьки мають ким пишатися. «Моя родина, колеги, улюблена робота 

завжди надихали мене на активне, повнокровне життя», - запевняє Петро 

Євстахійович. 
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Певне, тому по-батьківськи, терпляче й вимогливо, ставиться до своїх 

учнів. Критерій спілкування з усіма - педагогічна етика, повага до приватності. 

Його беззаперечна фаховість, ділові якості заслуговують щонайменше на 

повагу. Ерудиція, обшир поглядів та зацікавлень насправді викликають 

захоплення. 

На заняттях директора ніколи не буває нудно, бо вирізняються 

емоційністю, змістовністю, різноманітністю і новизною. Він першим серед 

викладачів почав проводити мультимедійні лекції з терапії. 

Людина сучасна, своїми прогресивними поглядами ділиться з молодими 

колегами, активно популяризує серед них педагогічні інновації, мотивуючи до 

науково-пошукової роботи викладачів і студентів. 

Як слушно зауважив Гегель, освіта - це мистецтво творення етичної 

людини. Власну ціннісну систему П. Є. Мазур проекціює на процес виховання 

професійної культури й духовне становлення студентів. 

У липні 1995 р. П. Є. Мазур очолив Кременецьке медичне училище, де 

підлітком навчався сам. Так у його долі поєдналися медицина й учительство, а 

у історії  училища розпочалась нова доба. 

Іван Франко писав: «Лиш праця світ таким, як є, створила. Лиш в праці 

варто і для праці жить». Під керівництвом Петра Євстахійовича дирекція і 
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трудовий колектив приступили до повернення закладу його втраченої репутації, 

оновлення навчально – матеріальної бази. 

«Acta non verba! Справи - не слова!» – говорить давня мудрість. «Отож не 

словом, а ділом!» – переконує Петро Євстахійович. Під його керівництвом 

упродовж останніх років проведені капітальні ремонти навчальних корпусів, 

лабораторій, кабінетів, студентського гуртожитку, спортивного залу. Перекриті 

дахи обох навчальних корпусів, проведені ремонти фасадів. Реконструйована 

котельня, капітально відремонтовано систему опалення навчальних корпусів і 

гуртожитку. Понад 600 вікон замінено на енергозберігаючі. Запрацювала 

студентська їдальня. Біля гуртожитку училища облаштовано спортивний 

майданчик зі штучним покриттям, якому присвоєно ім'я Анатолія Пушкаря. 

Наведений благоустрій території училища.  

Кабінети і лабораторії комп'ютеризовано, закуплена необхідна 

множильна техніка, відкрито два комп'ютерних класи. Всі 14 лекційних 

аудиторій, дві актові зали та курси підвищення кваліфікації забезпечено 

мультимедійними установками. Дві актові зали оснащені плазмовими 

телевізорами. 

Це далеко неповний перелік того великого обсягу робіт, здійсненого 

впродовж понад 20 років працівниками училища під керівництвом П. Є. 

Мазура.  

Всяка праця повинна відповідно оцінюватись. Зовсім нещодавно за 

вагомий внесок у забезпечення розвитку системи підготовки медичних кадрів 

та високий професіоналізм трудовий колектив Кременецького медичного 

училища імені Арсена Річинського нагороджено Почесною грамотою Кабінету 

Міністрів України, що свідчить про високу кваліфікацію працівників училища 

та їх величезну самовіддачу .  

Понад десять років тому Петро Мазур зафундував хоровий гурток для 

викладачів та студентів. Нині вже народний аматорський колектив профспілок 

України жартома так і називають хором імені Петра Мазура. А він любить 

співати разом з учнями своїх улюблених народних пісень. Училище вже три 
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роки поспіль в обласному огляді-конкурсі художньої самодіяльності посідає 

друге місце серед 17 ВНЗ І та II рівнів акредитації. 

Саме завдяки величезній науково-пошуковій роботі директора та його 

колег училище стало іменним навчальним закладом у травні 1999 р., якраз до 

Дня міста, яке кременчани відзначають з нагоди найдавнішої згадки про життя 

Кременця за Магдебурським правом.  

Як данина великому краянину - заснований у 2004 р. музей, експозиції 

якого присвячені родині славетного українця Арсена Васильовича Річинського 

- лікаря, просвітителя, церковного й громадського діяча. Щороку музей 

відвідують понад 1000 візитерів. 

 У 1998 р. в училищі провели перші Річинські читання, у яких брали 

участь науковці Кременеччини, Києва, Тернополя, Володимира-Волинського, 

Луцька, Рівного. Тоді ж було створено постійно діючий оргкомітет Річинських 

читань, головою якого обрано П. Є. Мазура. Нині започатковані в училищі 

Річинські читання вже мають статус міжнародних. 

З ґрунтовною педагогічно-психологічною компетентністю П.Є.Мазур 

підходить і до вирішення проблем навчально-виховного процесу, розширення 

бази закладу й збагачення його навчально-методичного комплексу. 

Майже півтисячі студентів лікувального, акушерського та 

медсестринського відділення навчаються в нових сучасних аудиторіях, мають 

добре обладнані кабінети клінічних дисциплін, комп'ютерні класи, бібліотеку з 

читальною залою та книжковим фондом понад 30 тисяч примірників, беруть 

участь у  клінічних і загальноосвітніх предметних гуртках. Кращі студенти 

отримують стипендію імені Арсена Річинського.  

Здобутки Кременецького медучилища - це, беззаперечно. й досягнення 

його директора. Стиль життя П.Є.Мазура визначає світоглядна позиція 

сучасного інтелектуала, зрілість засадничих принципів мудрої людини На його 

переконання, возвеличувати себе варто гідними справами, активним 

практичним пізнанням, наполегливо працювати.  «Лише той Учитель, хто живе 

так, як навчає», - казав Григорій Сковорода. Особистими чеснотами Петро 
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Євстахійович засвідчує будівничу силу вселюдських цінностей: справедливості, 

доброти, гуманізму. 

Мати такого наставника - велика честь! Десятки студентів під мудрим 

батьківським керівництвом Петра Євстахійовича  вивчали медичну справу.  Від 

кожного з них і студентства теперішнього мені лишається лише подякувати за 

турботу й розуміння, і побажати  довгих років процвітання.  

 

Навчатися  у Кременецькому медичному училищі імені Арсена 

Річинського  - велика гордість і відповідальність. Десятки студентів щорічно 

поповнюють велику медичну родину закладу з визначною історією, 

здобутками, досягненнями, щоб згодом і самим нести у світ високе звання 

випускника  нашого училища.   

Я певна, що всупереч будь – яким перепонам, лави відомих випускників 

поповнюватимуться ще багато років, бо є речі непідвладні часу – жага до знань, 

любов до медицини і нові покоління допитливих!  
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Марія Бацман, ІІ курс 
 

Керівник роботи: Собко Л.В. 

 

Мистецька богема 

Кременецького медичного училища 
імені Арсена Річинського 

 

                                                         

«Простір для нових ідей та творчості  

завжди знайдеться там, де мешкає життя і воля» 

                                            М. Булгаков 

 

У нашому навчальному закладі є багато талановитих і обдарованих людей.  

Про творчість викладача  «Захисту Вітчизни» Кременецького медичного 

училища імені Арсена Річинського знають сьогодні дуже багато – як на 

Кременеччині, так і за кордоном. Ім’я його – Олег Вартабедян. 

Малюванням захопився ще з першого класу, пригадує і першого вчителя 

Білецького, не професійного художника, а в душу щось таки заклав…               

Потім – образотворчий гурток, а згодом і перші тріумфи, коли одна із робіт 

п’ятикласника «поїхала» на республіканську виставку. 

У дитинстві йому довелось багато подорожувати, а місця, де бував, 

замальовував на папері. Пізніше вивчав самотужки всю літературу щодо 

художнього мистецтва, і лише в 1995 р. здобув освіту художника у 

Тернопільському педінституті за спеціальністю «Дизайн і народні промисли». 

У 1990-му свої перші 30 робіт Олег Володимирович мав змогу 

запропонувати для перегляду на виставці, яка відбулася у педколеджі                  

ім. Тараса Шевченка. А наступного року разом з іншими художниками 

Кременця та Тернополя представив свою творчість у найбільших містах 
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Польщі. 1994 року відбулася персональна виставка О. Вартабедяна у                       

м. Почаїв, у музеї    ім. І. Хворостецького. 

Працює художник у різних техніках живопису: олія, темпера, енкаустика, 

акварель, змішана техніка, у графіці виконує роботи сангіною, сепією, вугіллям, 

тушшю, є роботи графічним олівцем, соусом, пастеллю. 

У творчому доробку Олега Володимировича нараховується понад 600 

робіт, але, на жаль,  українським поціновувачам більшість із них уже немає 

змоги побачити, оскільки вони знаходяться далеко за межами України: в 

Австралії, Японії, США, Польщі, Іспанії, Великобританії, Ізраїлі, Аргентині, 

Канаді, Бразилії і багатьох інших країнах. 

 

Замок в Альпах, 2003 р. 

Дуже часто приїжджають до відомого художника шанувальники мистецтва 

з-за кордону, спеціально, аби замовити деякі картини. Вартабедян  Олег 

Володимирович намалював герб Кременецького медичного училища імені 

Арсена Річинського. 

 

Пісню-гімн студентів нашого навчального закладу «Місто юності» написав 

Анатолій Вікторович Янков, який викладав в училищі  латинську мову, а зараз 
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працює в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії імені 

Тараса Шевченка. 

Навчання студентів-медиків вимагало 

поглибленої підготовки з класичних мов, і це стало 

причиною появи підручника з латинської мови для 

медичних вузів, а пізніше виходу друком ще одного 

посібника у співавторстві з доцентом 

Тернопільської медичної академії ім. І.Я. 

Горбачевського М. Заклюжним. 

А. Янков також є автором збірок поезій «Ода 

березнева», «Сумнівні істини», які вийшли у 1996  

році  завдяки допомозі друзів. 

З 1979 по 1994 рік у Кременецькому медичному 

училищі імені Арсена Річинського викладала 

акушерство і гінекологію – Куртіш (Романчук) Леся 

Іванівна. На даний час живе і працює в Тернополі. Це 

людина, яка поєднує в собі кілька професій – працю 

лікаря та творчу діяльність. 

Пані Леся є автором ряду десятків наукових 

праць, співавтор 15 підручників з акушерства та 

гінекології для студентів вищих медичних 

навчальних закладів українською, російською та англійською мовами.  

Вона є автором 8 поетичних збірок та кількох романів. Пані Леся 

стверджує, що ніколи не мріяла бути письменником, тим не менш з 1999 року 

вона – член Національної Спілки письменників України. На даний час Леся 

Романчук є автором роману у восьми книгах «Софія. Не залишай…» (2001-

2004), який набув всеукраїнського резонансу. Доповнене видання роману 

«Софія» – це дев’ять книг про кохання і зраду, про віру і надію у житті головної 

героїні – Софії Синицької (Зорич) зачарують вас напруженим сюжетом і 
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гострою інтригою. Жінка у Світі і Світ у Жінці – це основні теми, на яких 

ґрунтується вишукане мереживо роману «Софія». 

Також відомими є романи: «Дороги назустріч», «Лицарі любові і надії», 

«Місто карликів», «Цвіте терен», казка «Про перлину», «Як усе було 

насправді», «Благословен хто йде». 

У 2013 році на Алеї зірок у Тернополі встановлена зірка Лесі Романчук. 

Викладач інфекційних хвороб, лікар Клим 

Михайло Васильович у дитинстві мріяв бути 

музикантом, але цей задум так і не здійснився, 

оскільки не було змоги навчатися в музичній школі. 

Ще будучи семикласником він почав писати 

вірші. З того часу, один за одним, вони лягають на 

папір і непомітно за стільки років Михайло 

Васильович нараховує їх уже декілька сотень. Хоч 

митцем себе він і не вважає. «Я не поет – я лікар. 

Просто іноді, – говорить він, – хочеться викласти це 

на папері». Нехай його й вірші не складного змісту, але їх усі читають з 

насолодою, легко і невимушено. Кожен вірш пронизаний тонким гумором і 

водночас якимось жалем, про який знає тільки автор. 

Хоч як було важко у часи молодості, та Михайло Васильович від неї узяв 

усе. Молодий та енергійний, пан Михайло багато працював, й єдиною відрадою 

для нього був театр. Часто він й сам грав на сцені. Брав участь у різноманітних 

творчих конкурсах. 

І на сьогоднішні день лікар-викладач серйозно захоплюється поезією. Його 

вірші часто можна зустріти на сторінках різних газет: «Діалог», «Ваше 

здоров’я», «Вільне життя».  
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Нічне чергування 

Нічне в лікарні чергування, 

Сповила небо темнота. 

Хоч скоротаю ніч до рання, 

В душі із жалем пустота. 

Сумні палати – щем із болем. 

«Сестричко» – кличуть важкохворі. 

Чом не всміхаєшся ти, доле? 

Хтось знову стогне в коридорі. 

Й мені сестрички, як ворожки, 

На допомогу все ідуть, 

Кому подати ліки з ложки, 

Кому укола – й знову в путь. 

Різкий дзвінок ввірвався в тишу, 

Враз сповістивши про біду. 

Ніяк вірша я не допишу, 

Бо знов до хворого іду. 

 

 

Ще однією творчою особистістю 

нашого училища є Яворська Тетяна 

Яківна, яка з 2011 року викладає зарубіжну 

літературу, географію. Це поет, 

композитор, виконавець власних пісень, 

переможець XVIII обласного конкурсу 

авторської пісні та поезії у 2014 році. 
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Біркова Ольга Павлівна викладач терапії з 1979 р., автор і виконавець 

більше 150 пісень. Співають її пісні різні ансамблі: чернівецька «Смерічка», 

«Кременець». Біркова Ольга 

Павлівна редагує збірки поетів 

Кременеччини.  

Ось уже протягом 25 років 

пані Ольга є невтомним 

організатором та ведучою 

поетичних вечорів митців 

Тернопілля, що мають назву 

«Останній день зими». Згадані 

заходи відбуваються не лише в Кременці. На цих святах звучить музика, лунає 

добротна поезія, а ще творчі люди вшановують пам'ять тих поетів, котрих, на 

жаль, уже з нами немає. 

У 2012 р. Біркова О.П. нагороджена дипломом лауреата творчого звіту 

«Доки живе пісня, доти живе народ». 

 

 

 

 


