
НЕКРОЛОГ 

Науковий вісник Ужгородського університету, серія „Медицина”, вип. 33, 2008 р. 265

НЕКРОЛОГ 

 

 

ПАМ’ЯТІ ЛАБОРАНТА СОФІЇ МАТЬОВКИ 

27 січня 2008 року на 76 
році життя після важкої 
тяжкої хвороби померла 
лаборант кафедри анатомії 
людини та гістології меди-
чного факультету Ужгород-
ського університету Софія 
Василівна Матьовка, перес-
тало битися полум’яне сер-
це цієї доброї і порядної 

людини. 
Софія Василівна Матьовка народилася 8 берез-

ня 1932 року в мальовничому селі Загаття Іршав-
ського району Закарпатської області в селянській 
родині. Дитячі роки Софії проходили у важкий 
історичний період 30-40-их років XX століття, 
лихоліття Другої світової війни. 

Нелегкий життєвий шлях випав на долю цієї 
доброї, душевної, чуйної і працьовитої людини. 
Скільки довелося пройти випробувань та переш-
код. Але з ранніх літ вона була привчена до праці, 
у всьому допомагала батькам у господарстві. Рос-
ла Софія Василівна в християнській атмосфері, 
батьки привили їй любов до рідного краю, до лю-
дей, до книги. Навчалась в народній школі, а у 
1953 році закінчила торгівельний технікум у м. 
Ужгороді. 

Де б не працювала Софія Василівна – в закла-
дах громадського харчування, в домі науково-
технічної інформації, в Ужгородській середній 
школі №1, її шанували за сумлінну працю, добре 
серце та людяність. 

З 1977 року до виходу на пенсію у 2000 році 
працювала пані Софія лаборантом на кафедрі ана-
томії людини та гістології медичного факультету 
нашого університету. 

Вона виконувала важку, але вкрай необхідну 
роботу – забезпечувала анатомічними препаратами 
навчальний процес. 

Софія Василівна по-материнськи ставилася до 
студентів, вболівала, підтримувала та підбадьорю-
вала їх. Тому студенти любили і поважали її. По-
над 30 років бездоганної праці на нашій кафедрі – 
це довгий трудовий шлях порядної і чесної люди-
ни. Нам було приємно працювати з нею, багато 
навчилися від неї – толерантності, витримки, лю-
дяності. Випускники нашого факультету завжди 
згадували Софію Василівну добрим словом. 

Пані Софія багато сил та уваги приділяла своїй 
сім”ї, виховала двох синів та трьох онуків, яких, 
безмежно любила. 

Будучи на пенсії, Софія Василівна підтримува-
ла зв’язки з колегами, цікавилася життям кафедри 
і часто заходила в гості. Пригадується, як вона 
раділа, коли ми рік тому відвідали її вдома в день 
її 75-річного ювілею. Вона була приємно вражена 
такою увагою її колег і старалася якнайкраще при-
гостити нас. Але невблаганна смерть забрала Со-
фію Василівну від нас у далекий вирій. 

Світла пам’ять про Софію Василівну Матьовку 
– чесну, порядну і добру людину назавжди зали-
шиться в серцях її рідних, друзів і колег. Вічна їй 
пам’ять. 

 
Колектив кафедри анатомії людини та 

гістології медичного факультету УжНУ 
 

 


