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ПІТУЛА 
Ігнат Васильович
Директор Вищого навчального комунального закладу
Львівської облради «Бориславський медичний коледж». 
Лікар+анестезіолог+реаніматолог. Викладач вищої
атестаційної категорії, викладач+методист

ВИПУСКНИК САНІТАРНО�ГІГІЄНІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
(1978)

Л Ь В І В С Ь К И Й  Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  М Е Д И Ч Н И Й  У Н І В Е Р С И Т Е Т  І М Е Н І  Д А Н И Л А  Г А Л И Ц Ь К О Г О

Народився 15 вересня 1949 р. у с. Лівчиці Жидачів�
ського району Львівської області.

Закінчив Стрийське медичне училище, а потім протя�
гом двох років служив в армії. Після демобілізації всту�
пив на санітарно�гігієнічний факультет ЛДМІ. Ігнат
Пітула успішно поєднував навчання, роботу медсестри
(у вечірній час) в обласному реанімаційному відділенні та
активну громадську діяльність (зокрема був комсоргом
факультету). 

У 1978 р. він отримав диплом із відзнакою та почав
працювати викладачем інфекційних хвороб у Борислав�
ському медичному училищі. З 1979 до 1991 р. очолював
фельдшерське відділення цього навчального закладу. 

У 1981 р. Ігнат Васильович пройшов спеціалізацію з
анестезіології і реаніматології при ЛДМІ; з червня того ж
року за сумісництвом працював лікарем анестезіологом�
реаніматологом у Бориславській центральній міській
лікарні. У 1983 р. закінчив Університет керівних кадрів
при Львівському обласному управлінні охорони здоров’я. 

У грудні 1991 р. І. В. Пітула був обраний заступником
директора з навчальної роботи, а в 2004 р. — директором
Бориславського медичного училища. Під його керівницт�
вом цей навчальний заклад невдовзі став коледжем. 

Ігнат Васильович почав працювати на посаді директо�
ра, маючи великий досвід педагогічної і методичної роботи
— він пропрацював у Бориславському медичному училищі
більше 30 років, тут відбулося його фахове становлення.
Колеги та підлеглі поважають Ігната Пітулу за високу
відповідальність та принциповість, чесність і доброту. 

Бориславський медичний коледж — відомий в Ук�
раїні навчальний заклад, який за 65 років своєї діяль�
ності підготував понад 11 тис. фельдшерів,
медичних сестер та акушерок. Нині тут здобу�
вають освіту майбутні молодші спеціалісти
за фахом «Медицина» зі спеціальностей
«Лікувальна справа», «Сестринська справа»
та «Акушерська справа».

Педагогічний колектив об’єднує в
своєму складі 67 висококваліфікованих вик�
ладачів. Спільно зі співробітниками ЛНМУ

імені Данила Галицького вони підготували низку нав�
чальних посібників, підручники для студентів вищих
медичних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації
(наприклад, «Педіатрія», «Невідкладні стани в педіатрії»,
«Медсестринство в офтальмології»), опублікували у газе�
тах та журналах низку статей.

Коледж тісно співпрацює з Дрогобицьким держав�
ним педагогічним університетом ім. І. Франка, Львів�
ським державним університетом фізичної культури і
спорту.

Для викладацького колективу Ігнат Васильович — не
просто Вчитель. Він — духовний наставник і порадник,
людина, яка опікується формуванням високої соціальної
(політичної, економічної, правової, моральної, трудової)
культури, адже це єдиний чинник, здатний вивести
український народ на шлях прогресу і процвітання.
Енергійний та життєрадісний, вимогливий і толерантний
керівник, він згуртував дружний педагогічний колектив
однодумців, які допомагають йому творити майбутнє
навчального закладу. 

І. В. Пітула нагороджений почесними грамотами
Міністерства освіти й науки та Міністерства охорони здо�
ров’я України, Львівської облдержадміністрації і облради,
Головного управління охорони здоров’я та Головного уп�
равління освіти Львівської ОДА. Під його керівництвом
Бориславський медичний коледж став номінантом
срібної відзнаки «Визнання року — 2009» Національної пре�
зентаційно�рейтингової програми «Діловий імідж України.
Національні досягнення».

Найдорожчим у житті Ігната Васильовича є його
родина, а точніше — династія лікарів. Дружина Ірина за
фахом — медична сестра. Доньки продовжують батьківсь�

ку справу: Тетяна працює викладачем акушерства
і гінекології у Бориславському медичному

коледжі, а Руслана — лікар�педіатр. Обоє
здобули вищу освіту у стінах Львівського
національного медичного університету імені
Данила Галицького. Зяті Ігната Васильо�
вича, Ростислав і Микита, теж обрали про�
фесію медика. Внук Дмитро Микитин зараз
навчається на четвертому курсі стомато�

логічного факультету ЛНМУ.




