
Вітаємо
Петра Степановича Русака!

П
етро Степанович народився 2 берез�
ня 1963 року у с. Богданівка (нині с.
Синьків) Заліщицького району на

Тернопільщині. У 1980 р. став студентом Він�
ницького медичного інституту ім. М.І. Пирого�
ва, після закінчення якого у 1986 р. був напра�
влений до нещодавно збудованої Житомирсь�
кої обласної дитячої лікарні. 

Досвід дитячої хірургії набував під керівниц�
твом професорів Ю.П. Кукурузи, Д.Ю. Кривче�
ні, доцента М.І. Юрченка та старших колег —
К.О. Могілевської, О.К. Бикова, Б.П. Бродсько�
го, Л.Р. Козловського, Б.А. Мельника та
В.В. Смирнова. З 1992 р. П.С. Русак очолює
хірургічне відділення №1 Житомирської обла�
сної дитячої лікарні (з 2012 р. — клінічної),
з 1994 р. — обласний позаштатний дитячий хірург
Управління охорони здоров'я Житомирської
облдержадміністрації. У 2003 р. захистив канди�
датську дисертацію на тему «Комплексне лікуван�
ня гострого гематогенного остеомієліту у дітей»
(науковий керівник — проф. Кукуруза Ю.П.). 

З 2005 р. П.С. Русак працює на кафедрі
дитячої хірургії Національної медичної акаде�
мії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
(завідувач кафедри — проф. Данилов О.А.),

організувавши перший на той час в Україні
курс тематичного удосконалення «Абдомі�
нальна лапароскопічна хірургія дитячого
віку». 

З 2009 р. Петро Степанович очолює Асоці�
ацію хірургів Житомирської області, а з 2010 р.
входить до правління Асоціації хірургів
України. Після захисту дисертації на тему
«Інноваційні технології в діагностиці, лікуван�
ні та профілактиці ургентної абдомінальної
патології у дітей» (науковий консультант —
проф. Кукуруза Ю.П.) П.С. Русак у 2012 р.
отримав науковий ступінь доктора медичних
наук. У 2014 р. П.С. Русаку присвоєно вчене
звання професора кафедри дитячої хірургії
НМАПО імені П.Л. Шупика. 

У період 2001–2017 рр. неодноразово вивчав
досвід роботи хірургічних клінік Швеції, Росії
та Польщі. 

Петро Степанович Русак має біля 260 науко�
вих робіт, 15 патентів, є автором та співавтором
сімох монографій та трьох навчально�методич�
них посібників, головний редактором науково�
практичного медичного журналу «Хірургія
дитячого віку», членом редакційної колегії
журналу «Хирургия Восточной Европы». 

Шановний Петре Степановичу!
Хірургічна громада України, колектив Житомирської обласної дитячої лікарні, співробітники

кафедри дитячої хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика, редакційна колегія журналів «Хірургія
дитячого віку» і «Сучасна педіатрія», учні та колеги щиро вітають Вас з ювілеєм та зичать міц0
ного здоров'я, щастя, невичерпного оптимізму і творчого довголіття!
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