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Андрусяк Ярослав Ярославович 
керівник спортивних туристських походів, 

вчитель географії Кобаківської середньої школи (1958-1998 рр.)

Народився 07.08.1932р. Закінчив географічний факультет

Чернівецького державного університету. Працював вчителем географії в

Кобаківській середній школі Косівського району. Туризмом почав займатися

з 1956 року. В 1962 році був інструктором багатоденного туристського

походу вчителів географії Івано-Франківської області під керівництвом

директора обласної дитячої екскурсійно-туристської станції Снісаренка Павла

Микитовича. Здійснював керівництво багатьма категорійними походами з

учнями та неодноразово був учасником обласних змагань юних туристів.

Заслужений працівник культури України, Відмінник народної освіти України,

нагороджений чотирма грамотами Міністерства освіти України за активну

участь і досягнуті успіхи в екскурсійно-туристській та краєзнавчій роботі.



Бальцій Михайло Миколайович 
керівник туристсько-краєзнавчих гуртків ОДЦТКУМ (1960-2008 рр.)

Народився 27.09.1935р. Закінчив Івано-Франківський педінститут, за

спеціальністю вчитель початкових класів. Туристсько-краєзнавчою роботою

почав займатися з 1950 року. Має ІІ розряд з спортивного туризму. Багато

років працював заступником директора з навчально-виховної роботи у

Гвіздецькій ЗОШ І-ІІІ ст. Коломийського району, яка є базовою в області з

туристсько-краєзнавчої роботи. Учасник І обласного зльоту юних туристів у

1954 році. Бальцій М.М. – організатор першого зльоту юних туристів

Гвіздецького району, який проходив у 1961 році. Майстер своєї справи,

ентузіаст, його вихованці неодноразові чемпіони та призери обласних

змагань юних туристів, учасники та призери восьми Всеукраїнських змагань

з туризму та краєзнавства.



Бекіш Орест Васильович
майстер спорту СРСР з туризму, 

керівник туристсько-краєзнавчих  гуртків ОДЦТКУМ (1991-2008 рр.)

Народився 04.11.1947 р. Закінчив Івано-Франківський інститут нафти

і газу. Працював інженером-конструктором на ВАТ «Промприлад». Активно

туристською роботою займався з 1979 року. Cуддя І категорії, член комісії

МКК ОФСТ, чотири роки виконував обов’язки голови ОФСТ. Учасник та

керівник походів ІІІ, ІV та V категорій складності Гірським Алтаєм, Західним

Кавказом, Приморським Краєм, Приполярним Уралом, Кадаром, Якутією,

Східними Саянами, Південною Камчаткою. Брав участь у суддівстві обласних

та Всеукраїнських змагань юних туристів, організації і проведенні обласних

семінарів з підготовки туристського активу.



Гаврилів Богдан Михайлович
завідувач відділу турбаз та екскурсій обласної станції юних туристів

(1972-1977 рр.)

Народився 01.12.1943р. Закінчив історичний факультет Івано-

Франківського педагогічного інституту ім. В.Стефаника. Організатор та з

1977 року по 1990 рік завідувач Музею історії освіти Прикарпаття в

педінституті. Лауреат Всеукраїнських історико-краєзнавчих премій ім.

Д.Яворницького, ім. акад. П.Тронька, обласних історико-краєзнавчих премій

ім. І.Вагилевича, ім. акад. І.Крип'якевича, ім. В.Полєка. Історик, краєзнавець,

кандидат історичних наук, доцент Прикарпатського національного

університету ім. В.Стефаника, Заслужений працівник культури України,

заступник голови Івано-Франківської обласної організації НСКУ. За 40 років

історико-краєзнавчої діяльності Б.Гаврилів створив 15 музеїв та музейних

кімнат, написав та опублікував 360 статей і окремих праць.



Карп’як Іван Михайлович 
ерівник туристсько-краєзнавчих гуртків ОДЦТКУМ, 

директор Народного Зразкового історико-краєзнавчого музею

Народився 03.08.1936 р. Закінчив філологічний факультет

Дрогобицького педагогічного інституту ім. І.Я.Франка та історичний

факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім.

В.Стефаника. Працював вчителем Августівської школи на Тернопільщині, а з

1964 р. по 2004 р. вчителем Бортниківської ЗОШ Тлумацького району.

Краєзнавчою роботою займається з 1960-х років. Завдяки пошуковій

діяльності юних краєзнавців, під керівництвом Карп’яка І.М. у 1992 році на

базі Бортниківської ЗОШ І-ІІІ ст. Тлумацького району відкрито історико-

краєзнавчий музей, який на даний час нараховує близько 5 000 експонатів,

розміщених в шести залах. Музей підтримує тісні зв’язки з українською

діаспорою в 13 країнах світу. З початку заснування і по сьогоднішній день

Іван Михайлович є незмінним керівником музею навчального закладу,

якому присвоєно звання Народного та Зразкового. На базі музею щороку

проводяться районні та обласні семінари різних категорій педагогічних

працівників. Відмінник освіти України.



Красій Роман Павлович 
керівник туристсько-краєзнавчих гуртків облДЕТС (1954-1966 рр.)

Народився 18.01.1942 р. Закінчив Львівський державний університет

ім. І.Франка. Туризмом займається з 1954 року. Спочатку працював

керівником гуртків ОДЕТС, старшим інструктором, заступником голови

обласної ради по туризму і екскурсіях, першим заступником директора ЗАТ

«Івано-Франківськтурист». Організовував та брав участь у підготовці

працівників туристської галузі та громадських кадрів з туризму для області та

України. Був організатором обласних, Українських республіканських,

Всесоюзних туристських зльотів і змагань з різних видів туризму та

спортивного орієнтування. Нагороджений нагрудними знаками Центральної

Ради по туризму і екскурсіях ВЦРПС «За активну роботу» і «За заслуги»,

нагрудним знаком «Почесний працівник туризму України». Виконував

обов’язки голови правління Івано-Франківської туристсько-краєзнавчої

спілки.



Куцук Омельян Йосипович  
суддя національної категорії зі спортивного орієнтування, 

КМС з спортивного туризму

Народився 02.01.1941р. Закінчив Станіславський технікум фізичної

культури та Камʼянець-Подільський педагогічний інститут. Туристсько-

краєзнавчою діяльністю почав займатися з 1955 року. З 1969 року працює

в Калуській дитячо-юнацькій спортивній школі. Учасник та керівник походів

ІІІ, ІV та V категорій складності Гірським Алтаєм, Східними Саянами,

Північним Тянь-Шанем, Приполярним Уралом, Таймиром, Камчаткою,

Кавказом. Відмінник освіти СРСР, Заслужений працівник фізичної культури і

спорту України, Відмінник народної освіти України, тренер-викладач вищої

категорії. Нагороджений Почесними грамотами та знаком «Антон

Макаренко» Міністерства освіти і науки України. Багато років є керівником

туристсько-краєзнавчих гуртків ОДЦТКУМ.



Болюк Григорій Васильович 
Вчитель Болехівської ЗОШ №1

Народився 22.09.1927р. Освіта середня спеціальна, за фахом вчитель

фізичного виховання. Працював учителем фізичного виховання Болехівської

ЗОШ №1. Туристсько-краєзнавчою роботою почав займатися з 1953 року.

Неодноразово був головним суддею районних та обласних змагань з

пішохідного туризму, судив у 1973 році І Всесоюзний туристський зліт

школярів, який проходив на території Львівської та Івано-Франківської

областей. Нагороджений грамотою Міністерства освіти СРСР. Відмінник

туризму Івано-Франківщини. Протягом багатьох років був членом обласної

та районної МКК. Суддя ІІ категорії з пішохідного туризму.



Буграк Михайло Васильович 
голова Снятинської районної ради (1992-1994 рр.)

Народився 05.05.1938р. Закінчив фізико-математичний факультет

Івано-Франківського педагогічного інституту. Туристсько-краєзнавчою

роботою почав займатися в 1959 році. Працював вчителем, інспектором

шкіл, заступником завідувача, завідувачем відділу освіти Снятинського

району, заступником голови райвиконкому, заступником голови та головою

Снятинської районної ради. Працюючи у відділі освіти, райвиконкомі,

районній раді направляв роботу по організації туристсько-краєзнавчої

творчості серед школярів, організації обласних змагань «Пам'яті ветеранів

туризму».



Голодюк Петро Максимович 
завідувач відділу турбаз  та екскурсій обласної станцію юних туристів

(1983-1995 рр.)

Народився 24.04.1934 р. Закінчив Івано-Франківський технікум

фізичної культури. Працював учителем Верхньо-Ясенівської семерічної

школи Верховинського району, Нивочинської восьмерічної школи

Богородчанського району. З 1975 року був призначений інструктором відділу

турбаз та екскурсій обласної станції юних туристів, з 1980 р. – методистом, з

1983 р. – завідувачем відділу турбаз та екскурсій.



Гриньків Іван Романович 
завідувач Богородчанського відділу освіти (1965-1995 рр.) 

Народився 01.07.1933р. Закінчив фізико-математичний факультет

Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В.Стефаника. Працював

вчителем, заступником директора Горохолинської середньої школи,

шкільним інспектором, завідувачем відділом освіти Богородчанської

райдержадміністрації. Значну увагу приділяв туристсько-краєзнавчій та

пошуково-дослідницькій діяльності шкіл району. За його сприяння

туристсько-краєзнавчі гуртки району систематично забезпечувались

необхідним спорядженням та обладнанням, проводились районні туристські

зльоти і багатоденні походи з школярами, при кожній загальноосвітній школі

району створені музеї історії села чи кімнати з народознавства. Заслужений

вчитель України, Відмінник освіти України.



Киселюк Роман Михайлович  
завідувач турбази «Прут» ОДЦТКУМ (1985-2010 рр.)

Народився 22.06.1947р. Закінчив Яворівське художньо-ремісниче

училище, історичний факультет Львівського державного інституту та

навчався у Московському художньому інституті. Працював вчителем у

Зарічанській середній школі, екскурсоводом Яремчанського екскурсбюро,

старшим інструктором дитячої турбази «Прут», а з 1985 по 2010 рік

завідувачем турбази «Прут» ОДЦТКУМ. Багато років був керівником

туристсько-краєзнавчих гуртків. Поет, прозаїк, краєзнавець, збирач

фольклору, співавтор пʼяти видань, автор семи книг, лауреат обласної премії

ім.М.Підгірянки. Член НСПУ, НСКУ, завідувач музею «Люди і віхи»

Яремчанської турбази «Прут».



Матійчак Ярослав Васильович 
завідувач Косівського відділу освіти (1983 – 1994 рр.) 

Народився 05.05.1934р. Закінчив фізико-математичний факультет

Чернівецького державного університету. Педагогічну діяльність розпочав у

Мусорівській середній школі Заставнівського району Чернівецької області.

Працював інспектором відділу освіти Заставнівського та Косівського

райвиконкомів, завідувачем відділу освіти Косівського райвиконкому.

Працюючи завідувачем відділу освіти значну увагу приділяв удосконаленню

навчально-виховного процесу, зміцненню навчально-матеріальної бази шкіл,

будівництву закладів освіти. В 1994 р. був обраний заступником голови

районної ради, згодом призначений на посаду першого заступника голови

Косівської районної державної адміністрації. Член комісії по урядових

нагородах при РДА, член громадської ради при відділі освіти, член

товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка, член народного товариства

інтелігенції. Заслужений працівник освіти України, Відмінник народної освіти.



Терлецький Ярослав Михайлович 
керівник гуртка «Юний геолог» ОДЦТКУМ (1978-1995 рр.)

Народився 17.02.1936 р. Закінчив географічний факультет

Чернівецького державного університету. Багато років пропрацював

вчителем географії Городенківських ЗОШ №1 і №2. Деякий час був шкільним

інспектором. Туризмом займався з 1963 року. Неодноразово команди під

його керівництвом брали участь в обласних змаганнях юних туристів,

займали призові місця, були п’ятикратними учасниками Всеукраїнських

зльотів-змагань юних геологів. Нагороджений Почесними грамотами

Міністерства освіти та Міністерства геології України. Відмінник освіти

України.



Цьок Михайло Васильович 
голова Косівської РДА (2005-2005 рр.), 

керівник гуртка «Юний геолог» ОДЦТКУМ (1979-2005 рр.)

Народився 22.02.1948р. Закінчив географічний факультет

Чернівецького державного університету. Багато років працював вчителем

географії в середніх школах Косівського району. З 1977 р. почав вести

гурток юних геологів. Матеріали зібрані гуртківцями лягли в основу книги

«Памʼятки природи Косівщини» та допомогли команді Івано-Франківщини

здобути перше місце у 1989 році на Республіканському зльоті юних геологів

у виді «Геологічне краєзнавство». Команда юних геологів Косівщини, яку

протягом 15 років незмінно очолював Михайло Васильович, на обласних

зльотах-змаганнях постійно була призером та переможцем змагань. За

багаторічну самовіддану працю неодноразово нагороджувався

республіканськими Почесними грамотами та дипломами, медаллю «За

трудову доблесть». Відмінник народної освіти, вчитель вищої категорії,

вчитель-методист. З 1992 р. працював заступником голови, а з 2005 р. по

2008 р. – головою Косівської РДА. З 1979 по 2005 рік керівник гуртка

«Юний геолог» ОДЦТКУМ.


