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СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ ГАЛАНТЮК –
ТАЛАНОВИТИЙ ВИКЛАДАЧ І НАУКОВЕЦЬ

(до 75-річчя з нагоди дня народження)

Станіслав Іванович Галантюк народився 6 червня 1941 року в с. Новоселівка
Немирівського району Вінницької області. Маючи бажання отримати вищу освіту і природну
допитливість та схильність до викладацької діяльності, обдарований юнак вступив до
Кременецького педагогічного інституту. У 1968 р. завершив навчання, отримавши диплом з
відзнакою (спеціальність «Вчитель біології і хімії»).
У 70-их роках ХХ ст. в Тернопільському державному педагогічному інституті було
сформовано кафедру анатомії і фізіології людини і тварин, яку очолив професор Іван
Васильович Шуст. Кафедра активно розвивалась і невдовзі до викладацького складу
приєднався молодий асистент – Станіслав Іванович Галантюк. Колектив кафедри докладав
багато старань до створення і обладнання навчальних кабінетів і лабораторій, зокрема,
С.І. Галантюк разом з С.Й. Грушком наполегливо працювали над створенням віварію і
обладнанням його приміщення.
Хоча вільного часу в молодого викладача було обмаль, одночасно з участю у
налагодженні роботи кафедри Станіслав Іванович займається дослідною роботою і працює у
новоствореній науковій лабораторії. Результатом творчого пошуку стала дисертаційна робота
на тему «Ультраструктурні і гістохімічні зміни в печінці при дії постійного магнітного поля і
протекторному застосуванні галаскорбіну» (спеціальність 03.00.11 – гістологія і ембріологія).
Успішний захист кандидатської дисертації відбувся у 1983 році в 2-му Московському
медичному інституті імені М.І. Пирогова, а вчене звання доцента Станіславу Івановичу
присвоєно у 1986 році.
Основним напрямом наукових інтересів викладача стали магнітобіологія і гістохімія
ферментів. Тематика наукової роботи включала вивчення впливу на організм фізичного
навантаження під час росту, впливу постійного магнітного поля на морфологічні і фізіологічні
характеристики організму, дослідження фізіологічної характеристики адаптаційних процесів в
учнів початкової школи.
У 90-их роках науково-педагогічна діяльність Станіслава Івановича Галантюка
супроводжується активним пошуком нових методів і підходів у викладацькій діяльності,
залученням студентів до наукової роботи. Людина творчого типу, ґрунтовних фахових знань,
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Станіслав Іванович у своїй викладацькій діяльності завжди прагнув розвинути в студентів
вміння не лише відтворювати засвоєну інформацію, але й логічно мислити, комплексно
аналізувати фізіологічні механізми діяльності організму.
У 1991 - 96 рр. С.І. Галантюк стає завідувачем кафедри анатомії та фізіології людини і
тварин. За умов досить обмеженого фінансування та пов’язаних з цим проблем працівники
кафедри і особисто Станіслав Іванович доклали багато зусиль для збереження здобутих
напрацювань як у викладацькій так і в науковій роботі колективу. Для підтримання
відповідного рівня викладання працівники кафедри власними силами створюють наочні
матеріали, працюють над впровадженням нових навчально-методичних підходів. У цей час
С.І. Галантюк став співкерівником кандидатської дисертації випускниці факультету О.С.
Сморщок (нині канд. біол. наук, доцент кафедри О.С. Волошин), яка навчалась в аспірантурі і
успішно захистила дисертацію у 1996 році.
Накопичений за багато років викладацької діяльності дослідницький та теоретичнопрактичний досвід Станіслав Іванович використав при написанні методичних розробок та
посібників і, загалом, за період викладацької діяльності є автором 110-ти наукових та
навчально-методичних праць, серед них – 4-ри посібники (2 з грифом Міністерства освіти
України), 10-ти методичних розробок, більше 20-ти наукових статей у фахових виданнях, 4-х
публікацій у міжнародних виданнях, численних тези конгресів і з’їздів.
За багаторічну невтомну і плідну працю Станіслав Іванович Галантюк нагороджений
медаллю «Ветеран праці».
При особистому спілкуванні Станіслав Іванович завжди вражає тим, що є не лише
фахівцем високого рівня, чудовим знавцем фізіології, але й людиною широкого кола інтересів,
яка постійно цікавиться досягненнями в різних галузях науки і новинами культурномистецького та суспільного життя. Серед особистих захоплень Станіслава Івановича – музика і
література.
Працівники кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін,
весь колектив хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка з приємністю згадують роки співпраці з Станіславом
Івановичем, зичать йому міцного здоров’я, відмінного настрою, щастя й добра!
Підготовлено за матеріалами:
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екрану. – Дата звернення: 16.02.2017.
Кафедра загальної біології та методики навчання природничих дисциплін: відділення
загальної
біології
[Електронний
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–
Режим
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Е. С. Волошын
Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка

СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ ГАЛАНТЮК – ТАЛАНТЛИВЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И УЧЕНЫЙ
Отмечены основные вехи научной, преподавательской и организационной деятельности
С.И. Галантюка – преподавателя, научного работника и заведующего кафедрой анатомии и
физиологии человека и животных (1991 – 1996 гг.) Тернопольского национального
педагогического университета имени Владимира Гнатюка. Также отмечены его трудолюбие,
интеллект, достижения в педагогической деятельности и талант воспитателя.
O. S. Voloshyn
Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University, Ukraine

STANISLAV IVANOVICH GALANTYUK IS A TALENTED TEACHER AND RESEARCHER
Marked major milestones for scientific, teaching and organizational activities of S. I. Galaktyuk –
teacher, scientific worker and head of the Department of anatomy and human and animal physiology
(1991 – 1996) Ternopil national pedagogical university named after Volodymyr Hnatiuk. Also noted
his diligence, intelligence, achievements in pedagogical activity and talent of the tutor.
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