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Випускники Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького —
працівники Санітарноепідеміологічної служби Тернопільської області
сь уже майже 70 років фахівці cанітарноепідеміо
логічної служби Тернопільської області викону
ють свою важливу роботу — стоять на варті здо
ров’я і добробуту населення. Великий внесок у діяльність
цієї організації зробили 147 випускників Львівського
державного медичного інституту (нині — Львівський
національний медичний університет імені Данила Гали
цького), які обрали для себе непросту професію у сфері
профілактичної медицини.
Згідно з архівними документами найімовірніше серед
перших спеціалістів, направлених на роботу у заклади
cанітарноепідеміологічної служби Тернопільської області,
були Данило Миколайович Борис (випускник ЛДМІ
1957 р.) та Віктор Іванович Сільченко (випускник 1959 р.).
По різному складався професійний шлях колишніх
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студентів інституту, які розпочинали свою діяльність
у СЕС Тернопільської області. Дехто працював лише
кілька місяців, а дехто — протягом кількох десятиліть, як
наприклад, випускник санітарногігієнічного факультету
1960 р. Мирон Михайлович Довгоп’ятий — 43 роки та
випускниця цього ж факультету 1962 р. Марія Семенівна
Фаранчук — 44 роки (вона нагороджена орденом «Друж
би народів»). 87 випускників цього навчального закладу
були призначені на керівні посади — завідувачів струк
турних підрозділів та головних державних санітарних
лікарів. А загалом усі пишаються своїм інститутом і гідно
представляють його ім’я у професійних колах.
Непорушне кредо працівників СЕС Тернопільської
області: «Hygiena amica valetudinis» —
«Гігієна — подруга здоров’я».

ДНІСТРЯН
Степан Семенович
Народився 9 квітня 1948 р. у
с. Лімна на Львівщині. У Львові
здобув середню спеціальну еко
номічну освіту, служив в армії,
працював робітником на нафто
промислі у м. Долина ІваноФран
ківської області. Потім навчався
на санітарногігієнічному факуль
теті ЛДМІ. З 1976 р. після закінчення медінституту
працював на Тернопіллі санітарним лікарем, згодом
очолював райсанепідстанцію в м. Бучач, дезінфекційну
станцію і міську санепідстанцію в м. Тернопіль. З 1998 р. —
головний державний санітарний лікар Тернопільської
області.

БУРТНЯК
Михайло Миколайович
Народився 24 березня 1952 р. у селі
Іванків на Тернопільщині. З 1976 р.
після закінчення ЛДМІ працював лі
карем із гігієни праці у Тернопільській
облСЕС, з 1978 р. – завідувачем сані
тарногігієнічного відділу, з 1984 р. –
заступником головного лікаря. З
1986 р. — голова обласного комітету
профспілки працівників охорони здоров’я. З 1996 р. працює
в управлінні охорони здоров’я Тернопільської ОДА на поса
дах заступника начальника управління, з 1999 р. — началь
ника управління, протягом 2005–2010 рр. — заступника та
першого заступника начальника. З 2010 р. — начальник Го
ловного управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА.

МАРКІВ
Богдан Євгенович
Народився 19 березня 1955 р.
у м. Кременець на Тернопільщині.
З 1978 р. після закінчення ЛДМІ
працював лікарем з гігієни праці Тер
нопільської облСЕС. З 1984 р. — заві
дувач санітарногігієнічного відділу,
з 1995 р. — заступник головного дер
жавного санітарного лікаря області.
З липня 2012 р. — заступник начальника Головного уп
равління Держсанепідслужби в Тернопільській області.

ЧАЙЧУК
Оксана Тимофіївна
Народилася 4 травня 1966 р. у
м. Чортків на Тернопільщині. Після
закінчення санітарногігієнічного
факультету ЛДМІ. 1991–1992 рр.
проходила інтернатуру у Тернопіль
ській міській СЕС. З 1992 р. — лікар
епідеміолог Чортківської райСЕС,
з 1995 р. — завідувач епідеміологічно
го відділу, а з 2007 р. — головний державний санітарний
лікар Чортківського району Тернопільської області.
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БАКУН
Богдан Володимирович
(1951–2007)
Народився у с. Кобиловолоки Тере
бовлянського району Тернопіль
ської області. В 1975 р. закінчив
Львівський медінститут та почав
працювати у Чортківській районній
СЕС. Протягом 1987–2007 рр. був
головним державним санітарним
лікарем Чортківського району.

КОЛОДОВСЬКИЙ
Володимир Олександрович
(1958–2009)
Народився у с. Білобожниця на Тер
нопільщині. Упродовж 1982–1987 рр.
працював лікарем із гігієни праці
Тернопільської міської санепідстан
ції, з 1987 до 2009 р. — головним
державним санітарним лікарем Тер
нопільської лінійної санепідстанції
на Львівській залізниці.
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ПОЛІЩУК
Анатолій Олексійович
Народився 5 серпня 1951 р. на Черка
щині. У 1974 р. закінчив ЛДМІ. До
1982 р. — головний лікар Кельме
нецької райСЕС. З 1982 р. — лікар
оргвідділу Тернопільської облСЕС,
а в 1983–1986 рр. — головний лікар
міськдезстанції. 1986–2003 рр. очо
лював Тернопільську обласну органі
зацію Товариства Червоного Хреста України. Потім
працював лікаремдезінфекціоністом, з 2008 р. — заступник
головного лікаря Тернопільської міської СЕС, а з 2012 р. —
в. о. головного державного санітарного лікаря м. Тернополя.

ШПАК
Володимир Мар’янович
Народився 22 квітня 1960 р. у
с. Золотники Теребовлянського
району Тернопільської області.
Після закінчення санітарногігіє
нічного факультету Львівського
медінституту з 1983 р. обіймав
посаду лікаряепідеміолога в Бу
чацькій районній СЕС, з 1984 р. —
завідувача епідеміологічного відділу. У 1987 р. став го
ловним державним санітарним лікарем Бучацького
району Тернопільської області.

ГУДЗЬ
Віктор Володимирович
Народився 3 червня 1951 р. у с. Ля
дова на Вінниччині. В 1979 р. здо
був освіту на санітарногігієнічному
факультеті ЛДМІ. Після закінчення
інституту працював санітарним лі
карем із гігієни харчування Те
ребовлянської райсанепідстанції.
З 1985 р. очолює санітарногігіє
нічний відділ Теребовлянської райсанепідстанції. Двічі
був депутатом Теребовлянської районної ради.

НИКОРЧУК
Катерина Павлівна
Народилася 23 жовтня 1959 р. у
с. Павелки Андрушівського ра
йону на Житомирщині. У 1983 р.
здобула вищу освіту на санітарно
гігієнічному факультеті ЛДМІ. У
Борщівській районній СЕС про
йшла шлях лікаря з гігієни дітей
та підлітків, завідувача епідеміо
логічного відділу (з 1986 р.). З 2010 р. — головний
державний санітарний лікар Борщівського району Тер
нопільської області.

БОЙКО
Микола Васильович
Народився 8 серпня 1956 р. у с. Го
раївка Кам’янецьПодільського
району на Хмельниччині У 1984 р.
закінчив санітарногігієнічний
факультет ЛДМІ та почав працю
вати санітарним лікарем з гігієни
харчування у Збаразькій район
ній СЕС Тернопільської області.
З 2001 р. — завідувач санітарногігієнічного відділу
Збаразької райсанепідстанції.

ГАЧОК
Ярослав Іванович
Народився 18 січня 1946 р. у с. Уг
риньківці Заліщицького району
на Тернопільщині. У 1978 р. здобув
освіту на санітарногігієнічному
факультеті ЛДМІ та почав працю
вати лікарем з гігієни харчування
Ланівецької
районної
СЕС.
З 1984 р. очолював санітарно
гігієнічний відділ, а протягом 1987–2011 рр. був го
ловним державним санітарним лікарем Ланівецького
району Тернопільської області.

КРАСНОСЕЛЬСЬКА (Здирко)
Дарія Михайлівна
Народилася 15 березня 1953 р. у
м. Мостиська на Львівщині. Упро
довж 19701976 рр. навчалася на
санітарногігієнічному факультеті
Львівського державного медичного
інституту. Трудову діяльність розпо
чала на посаді санітарного лікаря з
гігієни харчування в Гусятинській
райсанепідстанції Тернопільської області. У 1985 р. була
переведена на посаду завідувача санітарногігієнічного
відділу Гусятинської райСЕС, де працює досі.

БОЙКО
Мирослав Степанович
Народився 6 лютого 1961 р. у
с. Лапшин Бережанського району
на Тернопільщині. У 1991–1992 рр.
після закінчення Львівського
державного медичного інституту
працював лікаремінтерном Бере
жанської санітарноепідеміологіч
ної станції. З 1992 р. — головний
державний санітарний лікар Підгаєцького району
Тернопільської області.
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