
Гармати танки, гаубиці, гради,
Щоденно їх пускає ворог в хід,
Влітають у позиції снаряди,  
Вас не лякають вітер, сніг, дощі.

Щоденно захищаєте країну
Й пліч-о-пліч стоїте.
Тримаєте надійно оборону, 
Бо хлопці наші,  міцніші за граніт.



За Вільне і Мирне майбутнє,
За спокій в Країні.
За наше Відродження. 

Наші студенти та викладачі брали активну участь у Євромайдані
та АТО.

АТО



Кандидат медичних наук, доцент. 
Лауреат премії Академії медичних наук 
України та Асоціації вищих медичних
учбових закладів України. 

Автор понад 150 наукових праць, 
1 монографії, 4 патентів на винахід.

Багрій Микола Миколайович

Кафедра патоморфології та судової медицини.



У 66 мобільному госпіталі виконував обов'язки начальника
сортувально-евакуаційного відділення наш колега, доцент кафедри
патоморфології та судової медицини, ст. л-т м/с Багрій Микола Миколайович, який
був мобілізований під час 4-ої хвилі мобілізації. 



Кандидат медичних наук, доцент, хірург, 
заввідділом обласної дитячої лікарні

Глагович Михайло Васильович

Кафедра дитячої хірургії та пропедевтики 
педіатрії.



Відкритий лист з фронту

«…зараз вирішується майбутнє всієї
України, наших дітей, внуків та 
правнуків, і тільки від нас, свідомих
українців, від нашої згуртованості
та готовності на самопожертву
залежить, хто переможе – добро чи
зло.»

М.Глагович

Сапер ЗСУ



Андрійців Степан Степанович

Доцент  кафедри стоматології ПО, кандидат 

медичних наук.

Автор і співавтор близько 40 наукових
робіт, 15 патентів України.



Служив у лавах української армії в 81-й аеромобільній окремій десантній бригаді
в зоні АТО, командир медичної роти ,  капітан медичної служби.

Нагороджений: грамотою «За відданість військовій справі, зразкове виконання
службових (бойових) завдань під час проведення антитерористичної операції на 
території Донецької та Луганської областей»;

орденом «За мужність» III ступеня за значний особистий внесок у розвиток
вітчизняної системи охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги
та високу професійну майстерність;

медаллю “За оборону 
рідної держави ”.



Кирилюк Андрій Миколайович

Лікар,випускник ІФНМУ.



Лейтенант медичної служби 59 воєнного –
польового госпіталю.

“Там ти робиш усе, – розповідав медик. 
Ми шинували переломану щелепу, вскривали
флегмони, абсцеси, діставали осколки і
проводили хірургічну обробку ран щелепно-
лицевої ділянки.

Спершу було страшно, однак іншого
виходу немає – треба рятувати людину”.



Семкович Ярослав Васильович

Кафедра дитячих хвороб ПО 
Доцент, кандидат медичних наук.

Автор більше 56 наукових праць.



Лейтенант м/с 61 військового  медичного госпіталю від Одеського ВМКЦ
Найдовший час, який доцент провів, не виходячи з операційної, – три доби. 

«Неймовірна кількість адреналіну блокувала думки про їжу, сон чи
відпочинок. Було важко, але рятували дзвінки з дому, волонтери або колеги, 
які приїжджали.

В момент, коли необхідно надати допомогу, думається лише про 
порятунок людського життя» .



Слюсаренко Назар Яремович

Кафедра хірургічної стоматології
В.о. доцент, кандидат медичних наук.

Автор 18 наукових праць і 6 патентів.



У першій окремій танковій бригаді виконував обов’язки командира медичної 
роти, організовував медичну службу і  підготовку лікарів АТО. 

В зоні АТО велику роль відігравала співпраця, підтримка та взаємодопомога 
між випусниками ІФНМУ. 



Костюк Віктор Миколайович
Кафедра патоморфології та судової медицини, 
доцент 

Автор 53 наукових праць



Як медику йому довелося виконувати те, що
він ніколи й припустити не міг. 

«Але на війні, особливо в критичні
моменти, ти не замислюєшся.,необхідно рятувати
людину і просто робиш усе можливе. І не завжди
виходить за протоколом». 

Старший лейтенант м\с, 92 окрема 
механізована бригада , лікар медичного пункту 
батальйону.

«…війна стала для нього справжньою
школою виживання, де він не лише зазирнув у вічі
смерті, але й зустрів вірних побратимів та відважних
героїв, а найголовніше – пізнав важливість істинних
життєвих цінностей».



Чопик Юрій Степанович

Кафедра мовознавства, 
старший викладач

Автор 9  наукових праць, 7 тез.
Співавтор 2 підручників,



Лейтенант. Мукачівський прикордонний загін, оперативна бойова прикордонна 
комендатура



Пермінов
Максим  Олександрович 

Кафедра хірургічної стоматології,                               
старший лаборант.



Кіровоградська 57 мотопіхотна бригада, лікар-ординатор 
“Справжнє пекло: канонади “Граду”, мінометні обстріли, втрата 

побратимів, які скропили своєю кров’ю землю… 
Вони зберегли мир для нас та стали ангелами-охоронцями для нас. Ми 

пишаємось вами! Ви найкращі! “
В.Касьянова.



Жмурко Іван Михайлович

Студент ІФНМУ, фельдшер.

Нагороджений орденом «За мужність» 
ІІІ ступеня. 



Молодший сержант медичної служби 81-ої 
бригади 90-го батальйону, ніс службу в 
найгарячіших точках АТО.

Бачив, як відриваються руки та ноги, як людей 
нещадно калічать осколки. Там постійно «двохсоті» 
або «трьохсоті». Медична практика, зокрема на війні, 
далеко не завжди така, як про неї розповідають під
час лекцій».

«Я неодноразово заглядав
смерті у самі вічі.



Знов вибухи і димова завіса,
Праворуч тихо огризнувся кулемет,
Й ворожий знову вдарив міномет.

По рації коротке: "Хлопці треба,
Ви мусите утримати рубіж,
За вами Україна й вільне небо”.

Та ви у сто разів за ворога сильніші,
Ви за граніт давно уже міцніші,

З усіх боків загарбник в наступ йде...
Ворожі відбиваєте атаки,
В усі домівки спокій несете,
Нажаль, так рідко, чуєте подяки,
Хоча бої криваві ведете.

Герої наші  і сини!



Чомко Ярослав Степанович
(1984-2015р)

Лікар медичної роти ім. Пирогова 
добровольчого батальйону Національної
гвардії України. 

Активний учасник Революції Гідності і 
АТО. 

Випусник медуніверситету.



За свою відданість праці і щирість душі лікар-волонтер
отримав від побратимів позивний "Ангел".

“Це була людина з великої букви, справжній патріот, 
але мабуть, Бог найкращих забирає”. 

І.Захарченко (координаторка волонтерів). 

На стіні головного корпусу Івано-Франківського
медичного університету відкрито меморіальну
дошку випускнику медуніверситету Ярославу 
Чомку. 

Шана Герою!

“На нього завжди можна було покластися у будь –
яких справах” Х. Гаврилович 



Спасибі тобі солдате, низький уклін твоїй матері і батьку за те, що виростили тебе патріотом! Спасибі, 
що ти захистив від ворога моїх батьків, моїх рідних і близьких, прости мене, що я не був з тобою! Я перед 
тобою, а також перед мертвими і живими в неоплатному боргу. Спасибі Отцю небесному, що зберіг життя
тобі, а шану ми, народ, віддамо кожному хто був на фронті, тільки за одне, що ви там були, що готові були
віддати за нас життя, ми віддаємо вам шану. Я впевнений, що ми не забудемо подвиг сучасних героїв. 
Мабуть зараз потрібно суспільству складати списки і починати процес увіковічнення захисників вітчизни. 

М.Новосівський.

Спасибо тебе большое за правду за смелость, за героизм. Но все равно гордимся и 
преклоняемся перед каждым воином. Желаем держаться и не сдаваться. 
Вот именно такие настоящие ребята и являются основой нашей УКРАИНСКОЙ НАЦИИ.

В.Меринов.



Благословенна та держава, що має відданих синів!

Заради щастя і свободи,
Заради гідності народу,
Заради честі України –
Вшануємо синів країни,
Тих, що в нерівному бою
Свою Вітчизну захищали
І кров за неї проливали!

Бо патріот – це та людина,
Що кров, без жалю, до краплини
Віддасть за долю Батьківщини,
За свій народ, за незалежність,
За неба і ланів безмежність,
За Прапор наш жовто-блакитний!

Героям України – слава!
Благословенна та держава,
Що має відданих синів!



Ікона
Матері Божої

Неустанної Помочі

Заступниця 
воїнів  України

Молитва
Мати Божа Неустанної помочі,
Приходжу і стаю перед Тобою,
І каючись в гріхах,
Прошу :  Мати Слова,
Не погорди моїми словами,
А послухай їх ласкаво і вислухай:
Дай, Боже, сили нашим 
солдатам,
Щоб не лилась українська кров
І щоб не плакали батько і мати,
Щоб не страждала їх вірна 
любов.
Дай, Боже, сили нашим 
солдатам,
Ворожі кулі від них відведи.
Життя за країну вони готові 
віддати,
Ти, збережи їх. Амінь.


