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Дорогі
однокурсники, друзі!

Ви тримаєте в руках видання, яке поведе Вас у  світ споминів про людей ве
личної, благородної професії, які присвятили себе постійному піклуванню за збе
реження здоров'я тварин і людей та благополуччя середовища, що є національ
ним пріоритетом нашої країни.

Фотоальбом є своєрідним звітом перед Рідними, Вчителями, Державою про 
нам життєвий шлях, професійні здобутки та відданість обраній професії в 
ім'я нашої Батьківщини.

45 років -  це наше зростання, опанування професією і досвідом. Фотома
теріали книжки повертають нас у  роки студентської юності та проводять 
до найдорожчого, родинного. Текстова частина альбому презентує доробок 
однокурсників, які наполегливою працею та відповідальністю створили себе- 
професіоналів, які з високою гордістю за свою професію уклали історію нашого 
випуску-1975. Гортаючи сторінки альбому, ми можемо оцінити трудовий шлях 
однокурсників, їх здобутки у  ветеринарній практиці, у  науці, в керівництві на 
різноманітних посадах та активну участь у  державотворенні.

Свою життєву ниву ми засівали добірним зерном, настав час збирати вро
жай, що без сумніву є нашим внеском в розвиток нашої Батьківщини.

Хай подорож у  фотоальбомі надихає підростаюче покоління, наших дітей, 
онуків і правнуків на щасливе майбутнє, хай досвід Батьків прислужиться їм у  
житті, щоб гордилась ними не тільки Україна, а й Світ.

Перегортай сторінки цього фотоальбому, згадуй та співставляй події, будь 
на постійному зв'язку, давайся чути і будь міцним духом на подальші роки...

Пам'ятаємо, що в усіх життєвих ситуаціях з нами Бог!



Життя апелмчеііс професією

Вдячність, пронесена через роки...
Ще зі студентських років у кожного із нас сформувалася домінантами 

кої шани і вдячності нашим учителям Львівського зооветеринарного іне%& 
тушу (тепер Львівський національний університет ветеринарної медищош 
та біотехнологій імені Степана Зеноновича Гжицького), які несли до ношт 
юних сердець усе добре, розумне і вічне. Вчителі навчили нас любити свою т  
фесію, поважати досвід старших, цінувати та робити добро. Скільки щщ$> 
го, корисного, нового ми дізналися. А як багато відкриттів для себе ми зробиш 
за час спілкування з Викладачами. Наші Вчителі надихали і благословляли нас 
на щасливу долю, фаховий професіоналізм. Вони щиро бажали, щоб ми реалізу
вали свої знання, здібності, знайшли улюблену роботу. І що найголовніше - 
були Людьми не лише високоосвіченими, культурними, ай  - патріотами/В- 
мої Батьківщини. 1 ніколи не забували, що успіх приходить до тих, хто щиро 
вірить у свою світлу мрію та сумлінно і наполегливо працює для її здійснення, 
В Інституті були добре налагоджені навчальний процес, куяьтурно-маст 
та спортивно-виховна роботи.

Ми, випускники ветеринарного факультету 1975 року, пишаємося наши
ми Викладачами і завжди низько кланяємося живим, пам'ятаємо тих, котрі 
відійшли у вічність. Усім Педагогам вдячні за велику життєву науку та добро
ту. Завдячуючи Вашій мудрості і далекоглядності, толерантності і терпи
мості, працелюбності і патріотизму, відповідальності у  праці, наш універси
тет є неоціненною скарбницею духовності й освіченості.



Виправдані пророчі слова вчителів
Життя звеличене професією

«Кожна молода людина має шанс і можливість вибра
ти свій ш ляху  житті. Цей вибір чи не найважливіше, 
і тут вам допоможуть Ваші Батьки і Вчителі, бо 
Батьки дали Вам життя і розум, а Вчителі -  знання 
і вміння».

Ректор Львівського зооветеринарного інституту, 
професор, Заслужений працівник науки та техніки 

Стояновський Степан Васильович

Моя найвища нагорода -  мої колишні студенти. Я  
завжди думками й серцем із ними. Плекав повсякчас 
надію, що багато з випускників цього курсу ста
нуть відомими вченими, директорами інститутів, 
начальниками управлінь ветеринарної медицини 
областей і районів, просто чудовими практикуючи
ми лікарями ветеринарної медицини. Тішуся, що мої 
випускники цього курсу будуть обіймати високі по
сади, досягнуть певних успіхів у  житті. Буду радіти 
завжди здобуткам моїх колишніх студентів і пере
живатиму за їх невдачі. Але найбільше втішаюся з 
того, що випускники 1975 року є дуже згуртовані і 
стануть порядними Людьми.
Відомо, що як зустрінешся з хорошими людьми, то і 
жити хочеться. Я мав можливість зустріти таких 
людей у  1970році, і вірю, що мої колишні студенти 
не зрадять своїй професії, а нестимуть високо пра
пор нашої спеціальності.
Нехай Бог дарує Вам, дорогі мої колишні студенти, 
а тепер лікарі ветеринарної медицини, здоров'я й 
щастя на Многії Літа.

Декан ветеринарного факультету, доцент 
Корж Богдан Андрійович
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Клятва лікаря 
ветеринарної медишиш.

Прощаючись із рідною Л іт а  та іег  і отримуючи диплом 
лікаря ветеринарної медицини, перед лицем своїх Учителів, 
Колег і Товаришів урочисто клянусь:

- із честю нести звання лікаря ветеринарної медицини, без
доганно слугувати власному народові, своїй державі;

- вважати за обов'язок постійно піклуватись про здоров’я 
тварин і дбати про їх добрий стан;

- свято оберігати людей від хвороб, що передаються від 
тварин;

- постійно вдосконалювати свої професійні знання та май* 
стерність;

- своєю працею сприяти розвитку ветеринарної науки й 
практики;

-самовіддано працювати там, де цього вимагає зацікавлення 
суспільства;

- активно поширювати наукові знання та передовий досвід 
із ветеринарної медицини серед населення;

- в інтересах справи звертатися за порадою й допомогою до 
колег за професією і самому не відмовляти їм у цьому;

- бути взірцем бездоганної поведінки на роботі і в побуті;
1 берегти й примножувати благородні традиції української

ветеринарної медицини;
- у своїй діяльності керуватися Законами України та Кодеї 

сом професійної етики;
- завжди пам'ятати про свої професійні обов'язки, про Щ 

повідальність перед державою й українським народом.

Ж
Клянусь! Клянусь! Клянусь!



Дорогий однокурснику!

Гортаючи сторінки фотоальбому, відновлюй у пам’яті і гордися надбання
ми колег, вірних Друзів і фахівців -  професіоналів. Возвеличуй і передавай 
поколінням перлини безцінного скарбу, який ми своєю працею створили та 
накопичили як неоціненний доробок високого професіоналізму, мудрості, 
людяності і вірної дружби. Відчувай потребу відкривати цю скарбницю, 
багатство професійного та родинного здобутку випускників 1975 року 

Львівського зооветеринарного інституту.
Пам’ятай, високою є ціна цієї пам’яті!



Життя ів етч еіс  профескю

Скарбниця життєвих надбань випускників 
Львівського зооветеринарного інституту 
1975 року

На ниві сільського господарства та 
ветеринарної медицини.

Президент України присвоїв Почесні Звання однокурсникам:
Заслуженим працівник сільського господарства України - Велично Но 
лодимир Олександрович;
Заслужений працівник ветеринарної медицини України - Войнаровсь• 
кий Роман Володимирович, Козак М ихайло Васильович, Крушсльни- 
цький Зтоаій Володимирович, Курток Богдан Михайлович„ Олійник 
Богдан М мхайлович;
Заслужений працівник науки та техніки України -  Коцюмбас Ігор Ярос
лавович.

Обіймав посади першого «вступника завідувача відділом сільського го
сподарства і продовольства Львівського обкому партії та інструктора ЦКІ1РС 
(Москва) - Величав Володимир Олександрович.

Працював на посадах начальника управління сільського господар 
ства та продовольства, голови державної адміністрації Сокальського району 
Львівсько* області Кіная Олег Олексійович,

Обіймав посаду начальника управліиид сільського господарства та про
довольства Львівської області - Куртяк Богдан М ихайлович.

Обіймав посаду начальника управліиид сільського господарства та про
довольства Глибоцького району Чернівецької області - Нетрук Іван Васи
льович.

Працювали на посадах начальників обласних управлінь ветеринарно» 
медицини з державною ветеринарною інспекцією Крушельтщький Ь 
новій Володимирович (Тернопільської області). Куртяк Богдан Михайлович 
(Львівської області).

Керівниками обласних станцій ветеринарної медицини працював* І  
РпикоМикола (Закарпатській області). Гсвко Роман ПГернооідьськоіобдав)*



Життя звеличене професією

Прокопчук Михайло (Млинівської, Рівненської області).

Обіймав посаду заступника начальника управління житлово -  кому
нального господарства з ветеринарних питань, начальником ветеринарно
го відділу ветеринарної медицини Львівської міської ради — Угрин Ігор Ми
хайлович.

Тривалий час працював на посаді заступника начальника Закарпатсь
кого обласного управління ветеринарної медицини з державною ветери
нарною інспекцією -  Романович Зіновій Євстахович.

З 1985 року на посадах: директора Івано-Франківської обласної дер
жавної лабораторії ветеринарної медицини, директора Івано-Франківської 
регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини і до цього часу 
працює директором Івано-Франківської регіональної державної лабораторії 
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захи
сту споживачів -  Таравський Володимир Степанович.

Обіймали посади начальників районних управлінь ветеринарної меди
цини з державною ветеринарною інспекцією:

Боднарчук Василь Петрович -  Городенківського, Івано-Франківської об
ласті;

Войнаровський Роман Володимирович -  Теребовлянського, Тернопільсь
кої області;

Дворський Дмитро Петрович -  Бережанського, Тернопільської області; 
Котюк Анатолій Якович  -  Красилівського, Хмельницької області; 
Петрук Іван Васильович -  Глибоцького, Чернівецької області;
Чонка Юрій Олексійович -  Свалявського району, Закарпатської області; 
Калабішка Степан Петрович -  Мукачівського, Закарпатської області; 
Михальчук Степан Іванович  -  Тисменецького, Івно-Франківської області; 
Окаєвич Анатолій Омелянович -  Іршавського, Закарпатської області; 
Сенчина Юрій Васильович -  Стрийського, Львівської області;
Остаток Юрій Іванович  -  Городенківського, Івано-Франківської області.

На посадах заступників начальників районних управлінь ветеринарної ме
дицини з державною ветеринарною інспекцією працювали: Бутинський В.П., 
Окаєвич А.О., Близнюк Р.Д., Бурський З.Й., Котюк А.Я., Петрук І.В.



Життя звеличене професією

Дільничними лікарями державної ветеринарної медицини працювали: 
Бокапо В.П., Герой М.І., Гудз В.М., Клиеак З.В., М исько Т.С., Наконечна ТИ. 
Хирівський О.В.

Обіймали посади директорів районних державних лабораторій ветери
нарної медицини:

Губко М. К. -  Заставнівської, Чернівецької області;
Костракевнч М. А. -  Симбірської» Львівської області;
Степаняк Б. В. -Теребовлямської» Тернопільської області;
Тимик І. О. -  Мостиської» Львівської області.

У державних лабораторіях ветеринарної медицини різного рівня пра
цювали: В. Греськіе-Ліщук, Лі. /жнк, Я. Кравців- Гнотик, 3. Гуфрій-Дотнік, 
Б. Олійник, П. Ситник, І. Тимик.

На різних посадах у системі виробничо-комерційної корпорації «Укрзо- 
оветпром постач» працювали: - Алексооич В.М, Басараб Є.В., Гаврилець З.П., 
Штокало-Думець ЇЛ.

До цього часу працюють ветеринарними лікарями-провізорами у при
ватних ветеринарних аптеках ІІавлнж-Оршак І.С., Федорук-Гавраняк СС

Відкрили власні приватні ветеринарні аптеки: Вихованець П.В., Деор 
ська'Долішня МЛІ., Калабішка С.П., Хирівський О.В,

Визначними керівниками приватного бізнесу утвердилися: 
Атаманюк Г.С., Хімінець А.М., Стельмащук-Дехтярук О.В.

Лікарями ветери нарної медицини у Міністерстві оборони України і 
Росії працювали:

Вівчар І.В., Кабанець СЛ>, Назаренко В.А., Стуброоа Н.М.
Лікарями транспортної та прикордонної служб державної ветеринар 

мої медицини:
Бежук М.Ю., Боднар С.Р., Бурячок В.М., Демчишин Б.!., Дубровсьший 

З.Н., Кісера Я.В., Цінна М.М., Цицик М.Д.

Високопрофесійнжмм лікарями птахофабрик працювали:
Віечар-Сюмак В.К., Шевчук В.М., Хімінець А.М.

Працювали лікарями на різних посадах ветеринарної меди няня:
Г. Атаманюк, М. Бямзнюк-Стоянооська, М.Боогира-Викооич, В.В&Р 

яо» М. Буднік-Дртчук, П.Вихованець, В.Веяичко, Г. Вгнічуж- Булавка,



І
Р. Войнаровський, Р. Гевко, О.Гендлер, М. Губко, X. Губко-Люта, 3. Рурсь
кий, З.Гуфрій-Домінік, М. Дворська-Долішня, Д.Дворський, М.Діасамід- 
I зе, ЄДоскон, ГДроник, З.Дубровський, І.Дунець, С.Кабанець, С.Калабішка, 
І М.Келлєр-Когутанич, О. Кін ах, Я.Кісера, З.Ковальчук-Ступар, І.Ко- 
| зак, М.Козачук, Л.Козачук-Огаль, В.Коновалюк, М.Костецький, С.Кот, 
І А.Котюк, К.Котюк-Сидорик, Б.Кружель, З.Крушельницький, Т.Кудінова, 
БЖуршяк, ЮЛисятинський, С.Макарова, В.Марциновський, А. Марци- 
новська-Аврошко, Т.Мисько, В.Мостовик, А.Окаєвич, Б.Олійник, Ю.О- 
стапюк, Д.Олекшій-Якимець, І. Павлюк-Оршак, І.Петрук, М.Прокопчук, 
О.Стельмащук-Дехтярук, Б.Степаняк, І.Скіра, Ю.Самарін, І.Скорохід, 
В.Таравський, О.Тішин, С.Федорук-Гавраняк, Р,Федорук, О.Хирівський, А. 

Хімінець, М.Чічла, М.Цицик, І.Штокало-Дунець, М.Ющук, Ю.Чонка.

На посадах керівників колективних селянських спілок в різні періоди 
працювали:

П.Джавала, І.Козак, О.Кінах, Б.Куртяк -  Львівської області;
В. Яриш -  Тернопільської області.

1 1
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На науковій ниві ветеринарної 
медицини.

Серед випускників курсу:

Дев'ять однокурсників успішно захистили докторські дисертації і отри
мали наукову ступінь -  доктора ветеринарних наук:

Велинко Володимир Олександрович, Гуфрій Дмитро Федорович, Дроник 
Григорій Васильович, Кісера Ярослав Васильович, Коцюмбас-Йонин Га
лина Іванівна, Коцюмбас Ігор Ярославович, Куртяк Богдан Михайлович, 
Федорук Ростислав Степанович, Тішин Олександр Леонідович.

На основі наукових досягнень створені наукові школи:

ТУ Ф Р ІЯ  Дмитра Федоровича -  доктора ветеринарних наук, про
фесора кафедри фармакології та токсикології Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Зеноно- 
вича Гжицького - фундатора наукової школи: «Фізіолого-біохімічна оцінка 
впливу різних токсинів на організм тварин, та розробка лікарських засобів 
для їх знешкодження ».

Учні-доктори ветеринарних наук:
СТИБЕЛЬ Володимир Володимирович - професор кафедри паразитоло

гії та іхтіопатології, академік АНВШ України, Заслужений працівник науки 
та техніки України, ректор Університету; ГУНЧАК Василь Михайлович - 
професор, завідувач кафедри фармакології та токсикології, академік АНВШ 
України,член-кореспондент НААН України, Заслужений працівник освіти 
України, ректор Університету; ЮСЬКІВ Ігор Дмитрович - професор ка
федри паразитології та іхтіопатології Університету; ГУТИЙ Богдан Воло
димирович - професор кафедри фармакології та токсикології Університету; 
ПАСКА Марія Зіновїївна - професор, академік АНВШ України, звільнилась 
з Університету.

Учні-кандидати ветеринарних наук:
МУСІЄНКО Микола Тимофійович -  ст.наук. співр., Заслужений праців

ник ветеринарної медицини України, директор Тернопільської регіональної 
державної лабораторії; Н АЗАР Богдан Іванович  -  ст. наук, співр. завідувач 
сектору молекулярно-біологічних досліджень, лабораторії контролю кормо
вих добавок та преміксів, ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових до
бавок; ВАСІВ Ростислав Орестович - доцент кафедри фармакології та ток
сикології Університету; ВИНЯРСЬКА Алла Вікторівна - доцент кафедри



фармакології та токсикології Університету; ГУТИЙ Богдан Володимирович 
- доцент кафедри фармакології та токсикології Університету; ЛЕСЬКІВ Хри- 
апина Ярославівна - доцент кафедри фармакології та токсикології Універ
ситету; НАЗАРУК Навар Володимирович - доцент кафедри хірургії Універ
ситету; РІЙ -ГАЙ ДЮК Мар'яна Богданівна - асистент кафедри внутрішніх 
незаразних хвороб Університету; КУЦЕЛЯ Лілія Ігорівна - співробітниця 
Львівської регіональної державної лабораторії.

• КОЦЮМБАСА Ігоря Ярославовича -  доктора ветеринарних наук, 
професора, академіка НААН, директора ДНДКІ ветеринарних препаратів та 
кормових добавок -  фундатора наукової школи «Фармако-токсикологічних 
досліджень ветеринарних засобів».

Учні-доктори ветеринарних і сільськогосподарських наук;
ВЕЛИЧКО Володимир Олександрович -  професор, головний науковий 

співробітник відділу держконтролю, стандартизації і сертифікації ДНДКІ 
ветеринарних препаратів та кормових добавок; МУЗИКА Віктор Павлович 
- заступник директора Інституту з наукової роботи, завідувач лабораторії 
контролю хіміотерапевтичних препаратів ДНДКІ ветеринарних препаратів 
та кормових добавок; ЯНОВИЧ Дмитро Вадимович -заступник дирек
тора з питань наукового забезпечення системи якості випробувань ДНДКІ 
ветеринарних препаратів та кормових добавок; БРЕЗВИН Оксана Марків- 
на - професор, учений секретар ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормо
вих добавок; КУШНІР Ігор Михайлович- старший науковий співробітник, 
завідувач лабораторії бактеріологічного контролю якості і безпечності вет- 
препаратів ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок; ТІШИН 
Олександр Леонідович-старший науковий співробітник, завідувач сектору 
контролю протипаразитарних препаратів ДНДКІ ветеринарних препаратів та 
кормових добавок; ЖИЛА Микола Іванович -  доцент, завідувач лабораторії 
клініко-біологічних досліджень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормо
вих добавок.

Учні-кандидати ветеринарних, сільськогосподарських і біологічних наук:
ТІШИН Олександр Леонідович -  старший науковий співробітник ДНД

КІ ветеринарних препаратів та кормових добавок; КУШНІР Ігор Михай
лович - старший науковий співробітник, завідувач лабораторії бактеріоло
гічного контролю якості і безпечності ветпрепаратів ДНДКІ ветеринарних 
препаратів та кормових добавок; БРЕЗВИН Оксана Марківна -  старший 
науковий співробітник лабораторії контролю кормових добавок і преміксів 
ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок; ШАРІЙ Тетяна 
Ігорівна - старший науковий співробітник лабораторії контролю кормових 
добавок і преміксів ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок;
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Життя звеличене професією

ЛІСОВА Наталя ЕдуарЬівна -  старший науковий співробітник лабораторії 
клініко-біологічних досліджень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових 
добавок; КУШНІР Галина Володимирівна -  старший науковий співробітник 
лабораторії контролю кормових добавок і преміксів ДНДКІ ветпрепаратів та 
кормових добавок; ШКОДЯК Наталія Володимирівна -  старший науковий 
співробітник лабораторії клініко-біологічних досліджень ДНДКІ ветеринар
них препаратів та кормових добавок; СЕМЕН Ірина Семенівна -  старший 
науковий співробітник лабораторії контролю якості та безпечності ветпре
паратів ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок; КУШНІР Роман Олек
сандрович -  завідувач приватною ветеринарною аптекою; ОСТРОВСЬКА 
Лариса Леонідівна -  старший науковий співробітник лабораторії контролю 
хіміотерапевтичних препаратів ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок; 
ФЕДЯКОВА Олеся Ігорівна -  науковий співробітник, референс лабораторії з 
контролю залишкових кількостей діючих речовин ветеринарних препаратів 
та кормових добавок ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок.

•  ФЕДОРУКА Ростислава Степановича -  доктора ветеринарних наук, 
професора, член-кореспондента НААН, головного наукового співробітника 
лабораторії екологічної фізіології та якості продукції Інституту біології тва
рин НААН -  фундатора наукової школи: «Екологічна фізіологія високої про
дуктивності тварин».

Учні-доктори ветеринарних наук:
КОВАЛЬЧУК Ірина Іванівна -  старший науковий співробітник, завіду

вачка лабораторії екологічної фізіології та якості продукції Інституту біології 
тварин НААН; ЛЕСІ/ІК Ярослав Васильович -  старший науковий співробіт
ник, заступник директора з інноваційно-наукової діяльності Інституту біоло
гії тварин НААН.

Учні-кандидати ветеринарних і сільськогосподарських наук:
КОВАЛЬЧУК Ірина Іванівна  -  старший науковий співробітник Інститу

ту біології тварин НААН; ЛЕСИК Ярослав Васильович -  старший науковий 
співробітник Інституту біології тварин НААН; КОЛЕЩУК Олена Іванівна - 
молодший науковий співробітник Інституту біології тварин НААН; МАТИ)- 
ХА Ірина Олегівна -  науковий співробітник Інституту біології тварин НААН; 
ПОТАПЧУК Юрій Володимирович -  заступник директора з тваринництва 
СТОВ «Зоря»; ДОЛАЙЧУК Ольга Павлівна -  кандидат біологічних наук, 
науковий співробітник Інституту біології тварин НААН; РОМАНІВ Любо- 
мир Ігорович -  молодший науковий співробітник Інституту біології тварин 
НААН; ХРАПКО М ар’яна Іванівна  -  молодший науковий співробітник Ін* 
ституту біології тварин НААН.



•  ДРОНИКА Григорія Васильовича -  доктора біологічних наук, профе
сора, академіка НААН, директора Буковинського інституту агропромислового 
виробництва НААН -  фундатора наукового напрямку «Розроблення техноло
гії молочних продуктів з лікувально-профілактичними властивостями».

Учениця-доктор сільськогосподарських наук:
ЦІСАРИК Орися Йосипівна - професорка, завідувачка кафедри технології 

молока і молочних продуктів Львівського національного університету вете
ринарної медицини та біотехнологій імені Степана Зеноновича Гжицького.

Кандидати технічних наук:
ТУРЧИН Ірина Миронівна -доцент кафедри технології молока і молоч

них продуктів Університету; СЛИВКА Наталія Богданівна - доцент кафе
дри технології молока і молочних продуктів Університету; ГАЛУХ Богдан 
Іванович - доцент кафедри технології м’яса і м’ясних та олійно-жирових 
виробів, керівник підрозділу навчальної та виробничої практик та сприяння 
працевлаштуванню випускників Університету; БІЛИК Оксана Ярославівна 
- доцент кафедри технології молока і молочних продуктів Університету.

Два академіки НААН: Дроник Г.В., Коцюмбас І.Я.
Член-кореспондент НААН - Федорук Р.С.

Два академіки профільних академій:
Величко В.О. -  Міжнародної кадрової академії;
Козак М.В. -  Технологічної академії.

Дев'ять професорів: Гуфрій Д.Ф., Величко В.О., Дроник Г.В., Кісера Я.В., 
КозакМ.В., Коцюмбас-Йонич Г.І., Коцюмбас І.Я., Куртяк Б.М., Федорук Р.С.

Коцюмбас Ігор Ярославович -  почесний доктор Львівського націо
нального університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С.З.Гжицького, РК 0РЕ80К  РОСТОК САІТ8А.

17 кандидатів наук (біологічних чи ветеринарних): Величко В.О., Гуфрій 
Д.Ф., Дроник Г.В., Кісера Я.В., Коцюмбас-Йонич Г.І., Коцюмбас І.Я., Куртяк 
Б.М., Федорук Р.С.,Тішин О.Л., Козак М.В., Кот С.П., Кружель Б.Б., Мака
рова С.М.у Марциновський В.П., Остап’юк Ю.І.> Рожко М.С., Скорохід І.В.

Чотири доктори філософії (біологічні науки): Величко В.О., Козак М.В., 
Остап’юк Ю.І., Тішин О.Л.

П'ять доцентів: КабанецьС.І., Кот С.П., Кружель Б.Б., Марциновський 
В.П, Остап’юк Ю.І.

Шість старших наукових співробітників: Величко В.О., Куртяк Б.М., 
Макарова С.М., Рожко М.С., Тішин О.Л., Скорохід І.В.
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П’ять магістрів ветеринарної медицини: Войнаровський Р.В., Капц» 

вішка С.П., Крушельницький З,В,, Таравський В.С., Хирівський О.В,

Очолювали наукові заклади і працювали директорами Інститутів:
Дроник Г.В. -  Буковинського агропромислового розвитку (Чернівці);
Велинко В.О, -  провідного в системі Академії Аграрних наук Інституту 

землеробства і тваринництва західних регіонів України, (Оброшино);
Коцюмбас І.Я. до цього часу працює директором Державного науково-до- 

сліди ого контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових до. 
бавок, (Львів).

Два однокурсники у свій час призначалися заступниками директорів Ін
ституту: Велинко В.О., Федорук Р.С.

Заступником декана та виконуючим обов’язки декана ветеринарного 
факультету призначався професор ГуфрійД.Ф.

Обирався деканом ветеринарного факультету професор Козак М.В.

Працювали завідуючими кафедр і лабораторій: професор ГуфрійД.Ф,, 
доцент Марциновський В.П., професор Велинко Б. О., професор, академік 
НААН Коцюмбас І.Я., старший науковий співробітник Тішин О.Л.

На даний час працюють завідувачами кафедр: Коцюмбас-Йонич Г.І., 
Куртяк Б.М., Кот С.П. Решта плідно працюють на конкретних наукових на
прямках.

Директорами установ: Козанук М.І., СтельмащукДехтярук О.Л.; 
викладачами Млинівського зооветеринарного технікуму -  Козачук-Огапь 
О.В., Стельмащук-Дехтярук О.Я., Атаманюк Г.С.

Багато однокурсників плідно працюють до цього часу офіційними ліка
рями ветеринарної медицини безпосередньо на виробництві у господар
ствах.

Окремі випускники нашого курсу перекваліфікувалися і, здобувши до
даткову спеціальність, зокрема: СтельмащукДехтярук О.П. - закінчила 
Київський технологічний інститут, Якимець Б.П. - Львівський державний 
університет імені І.Франка.

Працює лікарем-ентомологом Яворівської районної санітарно-епідеміо 

логічної станції - Бовгира-Виковин М.В.



Житті
Державним інспектором з охорони навколишнього прир одної о середови

ща, державного управління екології та природних ресурсів - Губко-Люта Х.С.

Чотирьох однокурсників обирали народними депутатами обласних, рад 
різного скликання:

Кялабішка С.ІТ. — Закарпатської;
К ін  а х  О. О., К у р т я к  Б.М. — Дьвівськоі-,
Крушельнмцькмм З.В. — Т'ернопгдт>ет>тсоі.

Маємо і своїх 7 0  -ників:
А т а л і а н ю к . Г. С., Неличко В.О., Губко М.К., Рурський З.Й., Гуфрій Д.Ф., 

К ін  а х  О. О., К о в с іл г* ч у іс  Щ С т у п а р  З.Г., Козачу к: — Огаль О.В., Куртяк Б.М., 
М а р ц и н о & с ь > к и і і В.П., Мисько Т.С., Прокопчук М.В., Хімінець Фейорук
Р.С.

У силу р ізн и х  ж иттєвих  обстави н , в и їх а т и  за. іАЄ>і^У\ср^іии*.
Акерман О.І., Вигнан В.С., Гендлер О.С., ДіасаміЬзе М.Т., СеннинаЮ.В.,

Кудінова Т.ЛІ.

Н е з м о г л и  п р и й н я т и  ум.а.сті у  н а ш и х  тр зд и т ід и и и х  зу стр У \зх \
Греснків А.С., Греснків-Л ігиук В.Г., Губзь В.М., ДанилюкВ.М., Демчишин 

Б.І., Д ж авала П .Ю ., К л и еа к  З.В., П.Пилипець-Дябло Л.І., ТимикІ.О., Бака- 
тон С.Ю ., БасарабЄ.В., Біляк 1.1., Бобнар С.Р., Вівчар І.В., Гаврияедь З.И.,
Галів Д .М ., Г ладю к Я.А., Дубняк П.О., Іжик М..М., Компанець В.В., Кучер 
Б.В., Назаренко В.А., Лешега Є.Й., Лукеренко О.Б., Маркевич Б.І., Михапч»- 
чук С .В ., М и х а л ь ч у к  І.М., Олійник Р.Ю., Петрів С.І.» Різник 1.0 ., Сгчковсь-
ка-Дмитришин Г.М., С к робут  Р.Й., Станько Р.В., Оту брова Н.М.., Су сяк 
Я.М., Тимчишин Б .Я ., Флейтух В.П., ХичійІ.І., Яцишин 1 ЛТ.

Як і в студентські роки лю бимо, поважаємо і  пануємо та м овим о Х>ота за  
усіх і надіємось про м ож ливість м айбутньої зустрічі.

Дякуємо за дружбу!



Життя звеличене професіє

Однокурсники, яких поєднало кохання

Ромам Близнюк-Марія Стояновська; 
Василь Буминський-Тетяна Наконечна; 

Анатолій Греськів-Віра Ліщук; 
Михайло Губко-Христина Люта; 
Дмитро Гуфрій-Зеновія Домінік; 

Дмитро Дворський-Марія Долішня; 
Микола Козачук-Олександра Огаль; 

Анатолій Котюк-Катерина Сидорик; 
Барна Кружель-Наталія Румянцева; 

Ігор Коцюмбас-Талина Йонич; 
Віталій Марциновський-Алла Аврошко; 
Ростислав Федорук-Світлана Гавраняк; 

Володимир Яриш-Галина Осичка.
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Увічнена історія життя
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‘Родина ОКалабішки
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‘Родина Хирівського
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Життя звеличене професією

Ще одна мить нашої історії

Озеро біля інституту, улюблене місце відпо
чинку всіх студентів (1970 р.).

Такий вигляд мала центральна прохідна на 
ветеринарний факультет з вулиці Маяковсько- 
го (КЛевицького) (1970 р).

Анатомічний корпус (1970 р).

Навчальний корпус в якому розташовані 
кафедри загальної хірургії, патологічної 
фізіології, паразитології (1970 р.).

Дорога до кафедри ветеринарного фа
культету (1970 р.).



Пам'ятаємо!
«...І нехай не думають, що мертві не чують, 
коли про них нащадки промовляють»

(Н. Маеров)
Схиляємо голови у скорботі та пам’яті про наших друзів, однокурсників, які 

назавжди відійшли в Блаженний Світ- не дочекавшись наступної зустрічі. Вони 
були і залишаються визнаними професіоналами, що любили життя в усіх його 
проявах. Пам’ятаємо Вас...

Ви були тими, які ніколи не скупилися на добре слово, підтримку, не шкоду
вали ні сил, ні часу, щоб втілити накреслене, вміли цінити дружбу, сповідували 
гордість за обрану професію.

Та з плином часу наші зустрічі відходять в історію, частиною якої стають наші 
дорогі однокурсники, які завжди підтримували гасло: «За наступні ювілейні зу
стрічі..!» Однак життя має свої закони...

Сумуємо, що 46-ох однокурсників уже немає серед нас, вони відійшли у світ 
спокою і вічної пам’яті, з поміж них:

Життя звеличене професією

Василь Алексович, Ярослава Кравців-Гнатик,
Юрій Бабінський, Богдан Кришталь,
Євген Басараб, Ігор Лис,
Микола Бежук, Ольга М атвійчук,
Альберт Бенкев, Микола М ищанчук,
Наталія Близнюк-Решетняк, Василь Мешко,
Роман Близнюк, Лідія Ницюк,
Микола Блонар, Юрій Омельченко,
Василь Боднарчук, Федір Остап’юк,
Зорян Буйна, Володимир Панчук,
Володимир Вигнан, Тарас Пиріг,
Роман Гевко, Богдан Пьонтка,
Михайло Герон, Микола Рожко,
Ярослав Гладюк, Юрій Самарін,
Степан Голдак, Богдан Сидор,
Роман Громко, Павло Ситник,
Богдан Дунець, Ярослав Слупський,
Орест Кензьор, Микола Філончук,
Лідія Кметь, Теодозій Філь,
Ігор Ковтун, Зорян Ференц,
Ігор Козак, Ігор Угрин,
Михайло Козак, Микола Хомюк,
Микола Козачук, Володимир Яриш .

Низько кланяємось Вам дорогі друзі- однокурсники. Молимося за Вас і
благаємо в Бога Царства Небесного і Блаженного спокою для душ Ваших!

Вічна Вам пам’ять!



Життя ім я а ’к ім  ярофесі

Видання, укладені роками 
дружби

X  г,~ ‘а*

До 40-річчя випуску 1975 року



Життя звеличене професією

Дорогі друзі, 
шановні однокурсники!

Ви щойно перегорнули останню сторінку нашого фотоальбому, своєрід
ного пам'ятника фахівцям величної професії. Тим, хто віддавав і віддає себе 
праці в галузі ветеринарної медицини, роботі у виборних і державних струк
турах та науці. Наша праця і дружба назавжди залишають сліди гордості 
та натхнення за обраний фах, за щиру дружбу та вдоволення за свої родини. 
Висвітлене у фотоальбомі, без сумніву, допоможе кожному сформувати під
сумок зробленого та й заглянути у майбутнє. Запропонована фоторозповідь 
- це велика книга про ветеранів ветеринарної медицини, які вже на заслуже
ному відпочинку, але, в повноту своїх сил, дбають про дітей, онуків, правнуків, 
які прийдуть нам на зміну. Віримо, що праця кожного однокурсника-ветерана 
буде увічнена.

Ми разом творили гідну родину, якій під силу було виконувати найсклад
ніші трудові та професійні завдання. Нові покоління вчених будуть повер
татися до досвіду випускників ветеринарного факультету 1975 року. Маємо 
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надію, що книгу -  пам'ятник будуть читати молоді, які братимуть приклад 
з трудового подвигу своїх Батьків та перевершуть їх у своїх ділах.

Давайте разом вірити у те, що всі, а серед нас шановні керівники і спеціалі
сти, педагоги і науковці, з честю нестимуть естафету майбутнього, і надалі, 
згідно своїх можливостей, віддаватимуть свій професійний талант для про
цвітання нашої України, ветеринарної медицини, щастя і благополуччя ро
дин. Наділи Боже нас здоров'ям, що є запорукою нашого життя і майбутніх 
зустрічей. Віримо у захист і підтримку Всевишнього.

Авторський колектив дякує Вам за підтримку у виданні фотоальбому, за 
своєчасно надіслані на нашу адресу фотографії. Завдяки Вашому розумінню
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і старанням, цей фотоальбом увіковічує миттєвий шлях кожного із мас від 
навчання в Львівському зооветеринарному інституті до сьогодення.

Прийміть нашу вдячність за надіслані матеріали: Ьиць Ярослав,
Бовгира-Викович Марія, Борачок Василь, Бпизмюк-Стояновська Марія, Бо- 
гуславська Людмила, Величко Володимир, Вихованець Петро, Вінічук-Булавка 
Ганна, Войнаровський Роман, Родина Гілевич-Ницюк, Губко-Люта Христина, 
Гуфрій-Домінік Зеновія, Гурський Зеновій, Данилюк Володимир, Дворська-Доліш
ня Марія, Демчишин Богдан, Джавала Петро, Діасамідзе Мурман, Доскоч Єв~ 
стахій, Дроник Григорій, Калабішка Степан, Кінах Олексій, Кливак Зеновій, 
Ковальчук-Ступар Зоряна, Козачук- Огаль Олександра, Костецький Михайло, 
Крушельницький Зімовій, Котюк Сидорик Катерина, Коцюмбас-Йонич Галина, 
Кудінова Тетяна, Мисько Теодозій, Олійник Богдан, Ольшанський Ярослав, Осич- 
ка-Яриш Галина, Марциновський Віталій, Олекшій-Якимець Богдана, Петрук 
Іван, Родина Козака Михайла, Родина Козака Ігора, Родина Самаріна Юрія, 
Скіра Іван, Стель мащу к-Дехтярук Олена, Степаняк Богдан, Таравський Воло
димир, Тішин Олександр, Федорук-Гавраняк Світлана, Хирівський Олександр, 
Хімінець Антоній, Чічла Марія, Шевчук Василь, Цицик Микола.

Дорогі однокурсники!
Завдяки Вам ми презентуємо ще один спомин про наших випускників, що є 

великою радістю для усіх нас, наших сімей, родин, дітей і онуків.
Дякуємо Вам і просимо Бога, щоб прихилив до Вас і Ваших родин щасливу 

долю, додав наснаги, сил для здійснення життєвих планів, сподівань і успіхів 
у праці та заслуженому відпочинку. Щоб пречиста Діва Марія - наша Най- 
святіша заступниця, разом із Своїм Небесним Сином, повсякчас охороняли 
Вас від усіх життєвих негараздів і встеляли Ваш спільний із Дружинами, а 
жінок з Чоловіками рушничок долі квітучими трояндами на Многая і Благая 
літа. Ми вірні Богові і просимо Господа, щоб Він воздав благополуччя всім Вам 
і Вашим родинам. Хай Ваші щирі діяння примножуються! Сил Вам і добра за 
щирість помислів, за підтримку добрих справ! Бог понад усе!

З почуттям глибокої поваги та 
сердечної вдячності, автори цього фотоальбому: 

Гуфрій Дмитро, Коцюмбас Ігор, Величко Володимир, 
Дроник Григорій, Федорук Ростислав, Хирівський Олександр.


