
 
 

Остафійчук Ярослав Федорович 

Доцент кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного 

виховання Івано-Франківського національного медичного університету 

Народився 7 лютого 1955 року в           с. Вербівці Голоденківського р-ну Івано-

Франківської області. Після закінчення восьмирічної школи з 1970 р. по 1973 р. 

навчався в Івано-Франківському республіканському технікумі фізичної 

культури (спеціалізація – футбол). Під час служби в армії не раз ставав 

призером та переможцем змагань різного рівня з бігу на довгі дистанції, а 

також у війьковому багатоборстві, виконав норматив кандидата в майстри 

спорту з лижних гонок. У 1975 р. був прийнятий на посаду голови спортивного 

клубу Івано-Франківського державного  медичного інституту і поступив на 

заочне відділення факультету фізичного виховання Тернопільського 

педагогічного університету ім. Я Галана. Закінчив його у 1980р. і здобув 

кваліфікацію вчителя фізичного виховання. За час свого керівництва 

спортклубом у цьому ВНЗ підготували більш як 15 майстрів спорту, чималу 

кількість членів збірних команд області зі спортивної гімнастики, спортивної 

ходьби, боротьби дзюдо, біатлону, плавання. Особисто,як член збірних команд 

інституту з різних видів спорту брав участь у змаганнях. Найуспішнішим 

виступом у лижних гонках, біатлоні, легкоатлетичному кросі, зимовому 

багатоборстві ГПО. На перших змаганнях з лижних гонок у Харкові команда 

інституту у складі М. Рожка, І. Сапіжака, Д. Глушака та Я. Остафійчука стала 

чемпіоном серед медичних вузів України.   

 У липні 1980 року  в складі делегації Івано-Франківської області був на 

ХХІІ Літніх Олімпійських іграх в Москві. Цього ж року був прийнятий на 

посаду викладача кафедри фізичного виховання, ЛКІЛФК вищеназваного 

інституту. У той період з 1982 по 1989 рік не раз очолював і брав участь у 

роботі студентських будівельних загонів, які під час літніх канікул працювали в 

м. Ханти-Мансійську Тюменської області. 

 2003 року переведений на посаду старшого викладача згадуваної 

кафедри. В цей час починає займатися науковою роботою. На сьогодні є 

автором більше 50 друкованих праць: із них 8 навчально-методичних та 34 – 



наукових, в тому числі 28 опубліковано у фахових виданнях. Бере участь у 

міжнародних, всеукраїнських з’їздах, конгресах і науково-практичних 

конференціях з питань фізичної культури та спорту, а також валеологічної 

освіти студентів-медиків. Активний учасник ветеранського оздоровчо-

спортивного руху й громадського життя. Впроваджує засади здорового способу 

життя на теренах м. Івано-Франківськ та області. У 2008 та 2013 рр. у складі 

збірної команди ветеранів Івано-Франківщини з легкої атлетики став 

переможцем кубка України у м. Ялта, за що нагороджений грамотою голови 

Івано-Франківської ОДА та голови обласної ради. Член асоціації ветеранів 

легкої атлетики України  з 2003 року, очолює спортивно-масову комісію 

профспілкового комітету медичного університету, організатор та учасник 

оздоровчо-спортивних заходів у системі «Спорт для всіх», учасник народної 

чоловічої капели «Сурма», яка є дипломатом ІІІ і IV всеукраїнських конкурсів 

хорового мистецтва ім.. Порфирія Демуцького, IV всеукраїнського хорового 

конкурсу ім.. М. Леонтовича, володарем гран-прі ХІІ міжнародного 

гуцульського фестивалю. 

2009 року нагороджений відзнакою Міністерства України у справах сім’ї, 

молоді  та спорту «Почесний працівник фізичної культури та спорту».  За 

активну громадську спортивно-масову діяльність в обласній профспілці 

працівників охорони здоров’я удостоєний грамоти Федерації профспілок 

України. 2010 року за багаторічну сумлінну працю, педагогічну та громадську 

діяльність, вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту на 

Прикарпатті, високий професіоналізм Президент України присвоїв йому 

почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України». 

У листопаді 2010 року Вчена рада Івано-Франківського національного 

медичного університету проголосувала за присвоєння Остафійчуку Я.Ф. 

вченого звання доцента кафедри фізичного виховання та здоров’я. 

25 грудня 2014 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради Львівського 

державного університету фізичної культури захистив кандидатську дисертацію 

«Формування валеологічних компетенцій у студентів медичних коледжів у 

процесі фізичного виховання. 26 лютого 2015 року отримав диплом кандидата 

наук з фізичного виховання та спорту. 

2018 року вийшла книга «Важкий шлях до Олімпу» про історію розвитку 

фізичної культури і спорту в ІФНМУ з часів його засновування. 

2 лютого 2020 року обраний головою Івано-Франківської міської 

організації політичної партії Народний Рух України. 

  

 

 
 


