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ПЕТРУСУ ВАСИЛЮ СТЕПАНОВИЧУ – 90 

Петрус В.С. народився 16 травня 1925 р. у с. Підгород Мукачівського ра-
йону Закарпатської області. У 1943 р. закінчив Ужгородську гімназію. У 
цьому ж році вступив у Будапештський медичний університет, де навчався до 
1944 р. Другий курс закінчив у Дебреценському медичному університеті. У 
1945 – 1946 рр. працював медбратом в обласній лікарні м. Ужгород. Народ-
ною Радою Закарпатської України був направлений для продовження навчан-
ня у Львівський державний медичний інститут. Після закінчення медінститу-
ту в 1948 р. був направлений у Закарпаття, де працював у міській поліклініці 
в обласному дермато-венерологічному диспансері. 

З 1948 по 1953 р. працював асистентом кафедри мікробіології Львівського 
державного медичного інституту. У 1953 р. переїхав в Ужгород, де працював 
старшим викладачем кафедри мікробіології УжДУ. 

У 1955 р. захистив кандидатську дисертацію, у цьому ж році став доцен-
том цієї кафедри. У 1959 р. був призначений заступником декана медичного факультету УжДУ. 

З 1959 р. – проректор по науковій роботі УжДУ і займав цю посаду до 1974 р. Одночасно був завіду-
вачем кафедри мікробіології з 1961 по 1971 р. 

У серпні 1971 р. наказом міністра охорони здоров’я УРСР був направлений директором Інституту 
мікробіології та епідеміології і займав цю посаду до липня 1974 р. 

З липня 1974 р. працював доцентом кафедри мікробіології Львівського державного медичного інсти-
туту. Цю посаду займав аж до виходу на пенсію – 7 січня 1999 р. Проводив велику педагогічну роботу, 
яка охоплювала не тільки викладання, а й організацію навчального процесу на високому фаховому рівні. 

Василь Степанович – відданий своїй справі педагог та блискучий лектор, він цікаво і на високому 
рівні читав лекції для лікарів різних спеціальностей. Йому притаманні творчий пошук та постійна жага 
нових знань. Він є сучасним представником Закарпатської інтелектуальної еліти, гідним громадянином 
своєї країни, визначним науковцем, відданим своїй справі педагогом та лікарем. 

Життєва і творча енергія, ерудиція та блискучий талант, відкритість і доброзичливість, порядність і 
людська талановитість Василя Степановича у спілкуванні завоювали любов та повагу слухачів, лікарів, 
колег і учнів. 

За час професійної діяльності був нагороджений багатьма подяками, грамотами за плідну доброякісну 
роботу. Під його керівництвом було захищено дев’ять кандидатських дисертацій (Кушнірова О.П., Пла-
хотнюк В.М. та ін.). Сьогодні, як і раніше, за традицією цієї кафедри, усі її співробітники продовжують 
зберігати, удосконалювати та примножувати досягнення та славні ідеї, які були започатковані її видат-
ним науковцем-педагогом, вченим – Василем Степановичем Петрусом. 

Ювіляр має 130 наукових публікацій, є автором 2 монографій, декількох навчальних методичних 
посібників, 6 авторських свідоцтв на винахід і патенти, 2 інформаційних листків з діагностики інфекцій-
них захворювань. 

Тепер Василь Степанович – заслужений пенсіонер, проживає у м. Львів з дружиною Катериною 
Петрівною. Онуки мешкають в Ужгороді та Львові, а донька Тамара – у Львові. 

Вельмишановний Василю Степановичу! Щиро вітаємо Вас зі славним ювілеєм! 
Ми вчимось у Вас оптимізму, працелюбству, активній життєвій позиції. Ми вдячні Вам за доброту 

Вашого серця, за щедрість душі. Бажаємо Вам міцного здоров’я, бачити ласкаве сонце, милуватися 
барвистістю природи, загадковістю космосу, щедрістю та мальовничістю рідної землі, величчю людсько-
го розуму. 

 
З повагою 

 колектив кафедри мікробіології, вірусології 
та імунології з курсом інфекційних хвороб 

медичного факультету УжНУ, колеги, учні, друзі. 
 

  


