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Народився 20 вересня 1942 року у м. Устькамено-
горськ Східноказахстанської області в сім’ї робіт-
ників. У 1945 році разом із сім’єю переїхав у Львів.

1960 року закінчив Львівський будівельний технікум за
спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво».

Трудову діяльність розпочав у 1960 році муляром-буді-
вельником. З 1961 р. по 1964 р. проходив дійсну військову
службу в прикордонних військах.

З 1966 року працював на різних посадах у Львівській
політехніці: спочатку інженером з технічного нагляду, зго-
дом начальником відділу капітального будівництва, а з
1976 року і до останніх днів — проректором з адміністра-
тивно-господарської роботи.

Працюючи на посаді проректора, Станіслав Васильо-
вич Жерновий виявив неабиякі організаторські здібності
і знання будівельної справи, здатність розв’язувати інже-
нерні завдання, вміння працювати з людьми. Як керівник
він завжди був компетентний та рішучий при виконанні
завдань і доручень керівних органів, але водночас — то-
лерантний та уважний до проблем працівників, користу-
вався авторитетом і повагою в колективі.

На його плечах лежав величезний шмат роботи — забез-
печити щоденний ритм життя такого складного організму,
яким є Львівська політехніка. Талановитий організатор та
професіонал господарської справи, він присвятив своє жит-
тя розбудові Львівської політехніки. За його участю і під
безпосереднім керівництвом Станіслава Васильовича було
запроектовано і зведено низку об’єктів: навчальні корпуси
№№ 1, 8, 4, гуртожитки №№ 8, 11, 12, 13, 14, 15, дослідний за-
вод, студентський комбінат харчування, студентську
бібліотеку, бази відпочинку та інші об’єкти соціальної
інфраструктури. Він до найменших деталей володів ситуа-
цією у своєму господарстві, постійно працював над ство-
ренням потужної навчально-методичної бази університету.
У роки становлення незалежності нашої держави прорек-
тор С. В. Жерновий особливо дбав про збереження ціліс-
ності матеріально-технічної бази Політехніки.

Він був доступний, без найменшого натяку на демок-
ратичну пиху та хизування своїми можливостями і
впливом, умів поєднати вимогливість у справах із
щирістю і чуйністю до проблем своїх колег, працівників,
друзів та рідних.

Станіслав Васильович Жерновий ніколи не
стояв осторонь громадського життя, його двічі
обирали депутатом районної ради. За багато-
літню сумлінну та плідну працю, високий про-
фесіоналізм і вагомий особистий внесок у розви-
ток Львівської політехніки Станіславові Жерно-
вому були присвоєні звання «Заслужений
працівник освіти України», «Відмінник освіти
України»,він також нагороджений Почесною гра-
мотою Кабінету Міністрів України та був лауреа-
том премії Ленінського комсомолу.

У вільний від роботи час, хоча його було ду-
же мало, Станіслав Васильович захоплювався
спортом, грав у футбол, докладав багато зусиль
для створення та розвитку баскетбольної ко-
манди «Львівська політехніка».

27 березня 2004 р. на 62-му життя Станіслав
Васильович відійшов у засвіти, але назавжди
залишився у пам’яті тих, хто його знав.

Високоосвічена, працьовита та чуйна люди-
на, він зоставив добрий слід у долях багатьох
людей і Львівської політехніки.Ректорат Львівської політехніки, 1989 р.


