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Антіпов  
Микола Васильович.
Народився 18 листопада 1944 року в м. Марі-

уполь Донецької області.
Доктор медичних наук (1993), професор ка-

федри анатомії (1994).
Завідувач кафедри оперативної хірургії та 

топографічної анатомії Донецького на-
ціонального медичного університету 
(з 2009).

Шифр наукової спеціальності докторської дис-
ертації: 14.03.01 — нормальна анатомія.

Науковий напрямок — морфогенез серця 
і судинної системи в нормі і при аномальному їх розвитку.

Автор 250 наукових праць, в т.ч. 16 навчальних посібників, монографій, 15 ви-
находів і раціоналізаторських пропозицій.

Підготував 3 кандидатів та 1 доктора наук.
Рoбoчa aдpесa: пр-т Ілліча 16, Донецький національний медичний універси-

тет ім. М. Горького, Донецьк-3, 83003.
Дoмaшня адpесa: вул. Прожекторна, буд. 19, кв. 48, Донецьк-110, 83110.
Телефони: роб. (0622) 3858218, 955349; дом. (0622) 3091065.
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Архипович  
Анатолій Аврамович.

Народився 8 травня 1925 року у м. Київ.
Закінчив Київський стоматологічний інститут 
(1951).
Доктор медичних наук (1974), професор ка-
федри анатомії людини (1976) Національного 
Медичного Університету ім. О. О. Богомольця.
Шифр наукової спеціальності докторської дис-
ертації: 14.00.02 — анатомія людини.
Науковий напрямок — вивчення судинного 
русла різноманітних органів в нормі та екс-
перименті.

Тема докторської дисертації «Мікроваскулярізаційна система твердої оболони 
головного мозку людини».

Автор понад 100 наукових робіт.
Рoбoчa aдpесa: пр-т Перемоги, 34, м. Київ, 04057.
Дoмaшня адpесa: бул. Лепсе, буд. 21, кв. 55, м. Київ.
Телефон: роб. (044) 4544994; дом. (044) 4910541.

Кафедра 
нормальной 
анатомии 
КГМУ



:::::]  5  [:::::

Ахтемійчук  
Юрій Танасович.
Народився 12 вересня 1958 року в с. Ставчани 

Кіцманського району Чернівецької області.
У 1984 році закінчив з відзнакою Чернівець-

кий державний медичний інститут за 
спеціальністю “лікувальна справа”.

Доктор медичних наук (2000), професор 
(2002).

Завідувач кафедри анатомії, топографічної ана-
томії та оперативної хірургії (з 2005), прорек-
тор з навчальної роботи (з 2009) Буковин-
ського державного медичного університету.

Завідувач кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії (1997-2005), 
професор кафедри загальної та оперативної хірургії з топографічною анато-
мією (2005-2007).

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 — нормальна 
анатомія.

Науковий напрямок: Дослідження статево-вікових закономірностей будови 
і топо графо-анатомічних взаємовідношень органів та структур в онтогенезі 
лю ди ни, особливостей вікової та статевої ембріотопографії.

Головний редактор наукового фахового видання України “Клінічна анатомія та 
оперативна хірургія” (видається з 2002 року).

Голова Чернівецького відділення та член Президії Правління Наукового това-
риства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України.

Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій при Тер-
нопільському державному медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського.

Автор 402 наукових праць, зокрема, монографій — 7, підручників — 2, на-
вчальних посібників — 10, збірників наукових праць — 1, статей — 175, 
тез — 186, патентів на винаходи та корисні моделі — 21.

Підготував 2 докторів наук, 9 кандидатів наук, 1 магістра медицини.
Нагороджений Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України 

(2007).
Рoбoчa aдpесa: пл. Театральна, 2, м. Чернівці, 58002.
Дoмaшня адpесa: вул. Українська, 12, кв. 5, м. Чернівці, 58002.
Телефони: роб. (0372) 555561; дом. (0372) 578643; моб. (050) 5163293.
е-mail: uta_05@ukr.net
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Бабанін  
Анатолій Андрійович.

Народився 19 серпня 1940 року в с. Матяш 
Прилузського району Комі АРСР.
Доктор медичних наук (1976), професор 
(1980).
Завідувач кафедри судової медицини з 
курсом права Кримського державного ме-
дичного університету ім. С. I. Георгієвського. 
Ректор Кримського державного медичного 
університету.
Заслужений діяч науки і техніки України (l998), 
академік Hью-Йоркської Академії наук. Нагоро-

джений орденом Президента України ''За заслуги'' III ступеня, золотою медаллю 
Альберта Швейцера.

Шифр наукової спеціальності докторської дисертацій: 14.01.03 — хірургія.
Hауковий напрямок — судово-медична оцінка алкогольних ушкоджень; екс-

периментальна морфологія.
Голова спеціалізованої вченої ради Д 52.600.02 з захисту докторських дисертацій.
Автор 280 наукових праць, з них 5 монографій.
Підготував 5 докторів і 27 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: бульвар Леніна, 5/7, КДМУ, кафедра судової медицини з кур-

сом права, м. Сімферополь, 95006.
Дoмaшня адpесa: пров. Спартака, буд. 8, м. Сімферополь, 95000.
Телефони: роб. (0652) 294877; дом. (0652) 518210.
е-mail: sudmed@csmu.strace.net
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Барінов  
Едуард Федорович.
Народився 17 травня 1949 року у с. Бершадь 

Він ницької області.
Закінчив у 1973 році Донецький медичний 

інститут.
Доктор медичних наук (1985), професор 

(1987).
Завідувач кафедри гістології, цитології та 

ембріології Донецького національного 
медичного університету ім. М. Горького 
(1990).

Почесне звання — Соросівський професор, 
Академік АН ВШ України (1992).

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.04 — патологічна 
фізіологія.

Науковий напрямок — морфологічні детермінанти та механізми індивідуаль-
ної реактивності організму.

Автор 618 наукових праць, з них 62 винаходи, 16 навчальних посібників 
(«Практикум з цитології та загальної ембріології» «Практикум з загальної 
гістології», «Практикум зі спеціальної гістології для кредитно-модульної 
технології навчання»), 13 монографій, 310 статей, 217 тез.

Під керівництвом захищено 1 докторську та 18 кандидатських дисертацій.
Робоча адpесa: пр-т Iллiчa, 16, медичний унiвеpситет, кaфедpa гістології, 

м. Донецьк, 83003.
Дoмaшня адpесa: вул. 50-річчя СРСР, буд 138, кв. 52, м. Донецьк-55, 83055.
Телефони: роб. (0622) 955401; дом. (0622) 3355227.
е-mail: barinoff@damu.edu.ue
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Барсуков  
Микола Петрович.

Народився 9 серпня 1940 року у с. Підосинов-
ка Новохоперського району Воронежської 
області (Росія).
Закінчив Кримський медичний інститут 
у 1969 році за спеціальністю «лікувальна 
справа».
Доктор медичних наук (1996), професор 
(2000).
Завідувач кафедри охорони праці и БЖД з 
курсами гістології та радіобіології Південного 
філіалу Національного університету біоресур-

сів і природокористування України «Кримський агротехнологічний універ-
ситет» (1996), академік Української академії наук національного прогресу 
(1996),.

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.09 — гістологія, 
цитологія, ембріологія.

Науковий напрямок — вивчення закономірностей ембріогенезу людини та 
тварин у нормі та під впливом екологічних факторів.

Автор понад 200 наукових робіт, в тому числі 10 навчальних посібників, 1 ав-
торського свідоцтва.

Подготував 4 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Научна, 1, смт Аграрне, ПФ НУБіП України «КАТУ», м. Сім-

ферополь, 95492.
Дoмaшня адpесa: вул. Дзюбанова, буд. 25/77, кв. 31, м. Сімферополь, 95051.
Телефони: роб. (0652) 263353; дом. (0652) 251498.
е-mail: barzager@mail.ru
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Беков  
Дмитро Борисович.
Народився 1926 році у м. Умань.
Закінчив Військово-медичну академію, м. Ле-

нінград.
Доктор медичних наук (1965), професор 

(1967).
Професор кафедри оперативної хірургії з 

курсом топографічної анатомії (по 2008). 
Завідувач кафедри оперативної хірургії з 
курсом топографічної анатомії Лугансько-
го державного медичного університету (з 
1965).

Науковий напрямок — вивчення судинної системи головного мозку та інших 
відділів з позиції індивідуальної анатомічної мінливості та в прикладному 
напрямку.

Автор понад 300 наукових публікацій, 11 авторських свідоцтв.
Підготував 11 кандидатів та 3 докторів наук.
Рoбoчa aдpесa: кв. 50 років Оборони Луганська, 1, м. Луганськ, 91045.
Дoмaшня адpесa: вул. Челюскінців, буд. 12, кв. 12, м. Луганськ, 91011.
Телефони: роб. (0642) 570831; дом. (0642) 586759.
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Бибик  
Олена Юріївна.

Народилася 23 травня 1977 року у м. Лу-
ганськ.
Закінчила Луганський державний медичний 
університет у 1999 році.
Кандидат медичних наук (2002), доцент 
(2008), доктор медичних наук (2008).
Доцент кафедри анатомії людини Луганського 
державного медичного університету.
Шифр наукової спеціальності докторської дис-
ертації: 14.03.01 — нормальна анатомія.
Науковий напрямок — вплив хронiчної 
гіпертермії на морфогенез імунної, ендокрин-

ної та кісткової систем органiзму.
Автор 77 наукових праць, 1 монографії, 3 патентів України.
Рoбoчa aдpесa: кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Луганський державний 

медичний університет, кафедра анатомії людини,.
Дoмaшня адpесa: кв. 50-річчя Оборони Луганська, буд. 2, кв. 25, м. Луганськ, 

91045.
Телефони: роб. (0642) 570825, 630250, 630252; дом. (0642) 639690.
е-mail: perlen77@mail.ru.
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Бобін  
Володимир Вікторович.
Народився 17 жовтня 1924 року у м. Харків.
Доктор медичних наук (1967), професор 

(1968).
Професор кафедри нормальної анатомії 

Харківського державного медичного уні-
верситету.

Академік Міжнародної академії інтегративної 
антропології, академік Української акаде-
мії наук національного прогресу. Почес-
ний голова Харківського АГЕТ.

Шифр наукової спеціальності докторської 
дисертації: 14.00.02 — анатомія людини.

Науковий напрямок — макро- та мікроскопічна анатомія периферійної нерво-
вої системи у нормі та при екстремальних факторах.

Автор 350 наукових праць (10 монографій, 20 навчальних посібників та під-
ручників).

Підготував 21 кандидата і 2 докторів наук.
Рoбoчa aдpесa: пр-т Леніна, 4, Харківський державний медичний універси-

тет, кафедра анатомії людини, м. Харків, 61022.
Дoмaшня адpесa: Московський пр-т, буд. 97, кв. 267, м. Харків, 61030.
Телефони: роб. (057) 7003626; дом. (057) 7326249.
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Бобрик  
Іван Іванович.

Народився 6 жовтня 1925 року в с. Митки 
Барського району Вінницької області.
Закінчив Київський медичний інститут (1955).
Доктор медичних наук (1976), професор 
(1978).
Професор кафедри анатомії людини Націо-
нального Медичного Університету ім. О. О. Бо-
гомольця.
Завідувач кафедри нормальної анатомії 
(1978-2004). Член-кореспондент АПН України 
з 1997 року. Лауреат Державної премії УРСР 

(1986). Заслужений діяч науки і техніки УРСР (1988).
Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.00.02 — анатомія 

людини.
Тема докторської дисертації «Нервові елементи культи шлунка та органів гепа-

топанкреатодуоденальної області після резекції шлунка на різних рівнях».
Автор понад 300 наукових робіт.
Науковий напрямок — розвиток мікроциркуляторного русла різних органів 

людини в ембріональному та плодовому періодах морфогенезу.
Підготував 17 докторів і 18 кандидатів медичних наук.
Рoбoчa aдpесa: пр. Перемоги, 34, м. Київ, 04057.
Дoмaшня адpесa: вул. Червоноармiйська, буд. 85/87, кв. 61, м. Київ, 03150.
Телефон: роб. (044) 4544994; (044) 529-51-17.
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Бондаpенкo  
Hадiя Muкoлаївна.
Hapoдилacя 28 лютoгo 1965 p. в м. Дoнецьк. .
Дoктoр медичних нaук (2005), пpофесop 

(2005). .
Пpoфесоp кафедpи кaфедpи гiстoлoгii Доне-

цького державного медичного університе-
ту ім. М. Горького. .

Шифр наукової спеціальності докторської 
дисертації: 14.03.09 - гiстoлoгiя, цитологiя, 
ембpiолoгiя.

Hayкoвий нaпpямoк - експеpиментaльнa 
тpaнсплaнтoлoгiя ниpoк i кyльтypи 
клiтин; клiнiчнa apтрoлогiя, деpмaтoлoгiя, гiнекoлoгiя. Зaкoнoмipностi 
aдaптивнoгo моpфoгенезy внyтрiшнix оpгaнiв (ниpок, сyглобiв, шкipи, ЛОP-
oргaнiв, тpaвнoгo тpaктy, жiночих стaтевих opгaнiв) зa умoв дii чинникiв 
oтoчyючoгo сеpедoвищa; мoлекyляpнi закoнoмiрнoстi фiзioлoгiчнoi 
i пaтологiчнoi pеaктивностi клiтин i ткaнин; poзpoбкa пaтoгенетичнo 
обгpyнтoвaних метoдiв дiaгнoстики i лiкyвaння зaхвopювaнь зaпaльневoгo, 
травмaтичнoгo i дегенеpaтивнoгo генезy.

Автор 200 дpyкoвaних праць, з яких: 12 нaвчaльних пoсiбникiв тa пpaктикyмiв, 
89 cтaтeй, тa aвтopських свiдоцтв, спiвaвтop 2 мoнoгpaфiй.

Робоча адpесa: пp. Iллiчa, 16, медичний yнiверситет, кaфедрa гiстолoгiї, м. 
Донецьк, 83003. .

Дoмaшня адpесa: вyл. Bчительськa, 4, м. Донецьк, 83076.
Телефон: роб. (0622) 955381.

Кафедра 
нормальной 
анатомии 
КГМУ
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Бруско  
Антон Тимофійович.

Народився 29 листопада 1938 р. в с. Прутівка 
Дзержинського району Житомирської області.
Доктор медичних наук (1986), професор 
(1992).
Керівник відділу патоморфології з 
експериментально-біологічним відділенням 
Інституту травматології та ортопедії АМН 
України.
Шифр наукової спеціальності докторської дис-
ертації: 14. 00. 15 - патологічна анатомія; 14. 
00. 22 - травматологія та ортопедія.

Науковий напрямок - патологія та патологічна анатомія опорно-рухового 
апарату.

Автор понад 250 робіт, у тому числі: 2 монографій та 8 авторських свідоцтв.
Підготував 12 кандидатів і 3 доктора медичних наук.
Робоча адpесa: вул. Воровського, 27, м. Київ, 01601.
Дoмaшня адpесa: Оболонський просп., 16 Є, кв. 445, м. Київ, 04205.
Телефони: роб. (044) 4866705; дом. (044) 4180575.
e-mаіl: trauma@rql.net.ua.

Кафедра 
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Васильєв  
Володимир Анатолійович.
Народився 1 грудня 1946 року у м. Сніжне До-

нецької області.
Доктор медичних наук (1993), професор 

(1999).
Завідувач кафедри латинської мови і медич-

ної термінології, професор кафедри ана-
томії людини Донецького національного 
медичного університету.

Шифр наукової спеціальності докторської дис-
ертації: 14.03.01 — нормальна анатомія.

Науковий напрямок — хірургічна анатомія вроджених вад серця.
Автор 180 наукових праць, 5 монографій, 10 авторських свідоцтв.
Підготував 3 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: пр-т Ілліча, 16, Донецький національний медичний універси-

тет ім. М. Горького, Донецьк-3, 83003.
Дoмaшня адpесa: вул. Савченко, буд. 3, кв. 96, Донецьк-27, 83027.
Телефони: роб. (0622) 955539; дом. (0622) 571372.

Кафедра 
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Вовк  
Юрій Миколайович.

Народився 21 лютого 1946 року 
в м. Дніпропет ровськ.
Закінчив Луганський державний медичний 
університет.
Доктор медичних наук (1991), професор 
(1991).
Завідувач кафедри оперативної хірургії та 
топографічної анатомії (з 1991) Луганського 
державного медичного університету.
Заслужений працівник народної освіти 
України(1999).

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 — нормальна 
анатомія.

Науковий напрямок — індивідуальна анатомічна мінливість будови, взаємо-
відношень утворень мозкового і лицевого відділів голови у людей різного 
віку і статі.

Автор 275 наукових праць (в т.ч. 6 монографій, 12 посібників, 4 словників, 250 
статтей), 46 патентів (в т.ч. 10 авторських свідоцтв).

Підготував 1 доктора та 15 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1, м. Луганськ, 91045.
Дoмaшня адpесa: вул. Советська, буд. 3, кв. 21, м. Луганськ, 91021.
Телефони: роб. (0642) 570830; дом. (0642) 656229; моб. 8(050) 4777293.

Кафедра 
нормальной 
анатомии 
КГМУ
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Волков  
Костянтин Степанович.
Народився 30 липня 1947 року у м. Золочів 

Львівської обл.
Закінчив Ужгородський Державний універси-

тет (1970) та Тернопільський державний 
педагогічний інститут (1981).

Доктор біологічних наук (1996), професор 
(1997).

Завідувач кафедри гістології, цитології та 
ембріології (1995), директор ННІ мор-
фології Тернопільського державного 
медичного університету імені І.Я. Горба-
чевського (2006).

Шифр наукової наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.09 — гіс-
тологія, цитологія, ембріологія.

Науковий напрямок — морфогенез деструктивних і регенераторних процесів 
у органах систем організму та опіковій рані при термічних опіках в умовах 
застосування біологічно-активних речовин та ліофілізованих ксенодермо-
трансплантатів.

Автор 207 публікацій, в тому числі: підручник — 1, атлас-посібник — 3, по-
сібник — 1, статті — 68, тези — 128, патенти — 6.

Підготував 6 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Руська 12, ННІ морфології, каф. гістології, цитології та 

ембріології, м. Тернопіль, 46001.
Дoмaшня адpесa: вул. 15 Квітня 39, кв. 70, м. Тернопіль, 46023.
Телефони: роб. (0352) 251780; дом. (0352) 282700.
е-mail: volkov@tdmu.edu.te.ua.
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Волошин  
Микола Анатолійович.

Народився 21 травня 1955 року у м. Кривий Ріг.
Закінчив Запорізький медичний інститут.
Доктор медичних наук (1990), професор 
(1991).
Завідувач кафедри анатомії людини Запо-
різького державного медичного університету 
(з 1994).
Шифри наукової спеціальності докторської 
дисертації: 14.03.01 — нормальна анатомія, 
14.03.09 — гістологія.
Hayкoвий нaпpямок — закономірності 

морфогенезу лімфоїдних органів та реактивності внутрішніх органів після 
антигенної стимуляції.

Загальна кількість публікацій — 270, серед яких: монографії — «Тіотріазо-
лін», «Метаболические кардиопротекторы: фармакологические свойства 
и применение в клинической практике», “Тиотриазолин, тиоцетам, тиода-
рон в практике врача”; підручник — «Анатомія людини»; 25 патентів та 
авторських свідоцтв, методичні рекомендації «Морфологические исследо-
вания для оценки иммунотоксичности лекарственных средств».

Підготував 4 докторів і 10 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: пр-т Маяковського, 26, кафедра анатомії людини, м. Запо-

ріжжя, 69035.
Дoмaшня адpесa: вул. Дзержинського, буд. 104, кв. 57, м. Запоріжжя, 69095.
Телефони: роб. (0612) 333356; дом. (0612) 624369.

Кафедра 
нормальной 
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Гаврилін  
Павло Миколайович.
Народився 17 серпня 1965 року у с. Дми-

трівка, Єфремівського району, Тульської 
області.

Закінчив Московську ветеринарну академію 
(нині Московська державна академія 
ветеринарної медицини і біотехнології) 
у 1989 році.

Доктор ветеринарних наук (2001), професор 
(2003).

Завідувач кафедри нормальної та патологіч-
ної анатомії сільськогосподарских тварин 
Дніпропетровського ДАУ (2002). Академік Академії наук вищої освіти Укра-
їни (2005), член Європейської асоціації ветеринарних анатомів, EAVA (2001).

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 16.00.02 — патологія, 
онкологія і морфологія тварин.

Наукові напрямки — морфологія тварин (закономірності морфогенезу ор-
ганів кровотворення та імунного захисту у свійських тварин в нормі, екс-
перименті та в умовах антропогенно-техногенного пресингу, імунохімічні 
методи дослідження гісто- та цитогенезу органів кровотворення тварин).

Автор 166 наукових публікацій, в т.ч. 14 навчальних та методичних посібників, 
100 статей, 49 тез, 3 патентів на винахід.

Підготував 1 доктора та 3 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Ворошилова, 25, м. Дніпропетровськ, 49027.
Дoмaшня адpесa: вул. Робоча, буд. 152, секція 2, кв.159, м. Дніпропетровськ, 

49008.
Телефони: роб. (0562) 685417; тел/факс (0562) 361714; дом. (056) 7729498.
е-mail: plppm@ua.fm; plppm@list.ru.
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Гарець  
Віра Іванівна.

Народилася 28 травня 1949 року у м. Друж-
ківка Донецької області.
Закінчила Дніпропетровський державний 
медичний інститут.
Доктор медичних наук (1995), професор 
(2001).
Завідувач кафедри медичної біології, фар-
макогнозії та ботаніки Дніпропетровської 
державної медичної акдемії (2003).
Шифр наукової спеціальності докторської 

дисертації: 14.03.01 — нормальна анатомія.
Hayкoві нaпpямки — розробка ефективних заходів профілактики захворю-

вань сечостатевої системи доброякісного і злоякісного (рак сечового міху-
ра, передміхурової залози) характеру у населення, яке підлягає постійному 
впливу комбінації радіаційних та хімічних чинників.

Автор 143 публікацій і 1 патенту.
Рoбoчa aдpесa: вул. Севастопольська, 17 морфокорпус, кафедра медбіології, 

фармакогнозії та ботаніки, м. Дніпропетровськ, 49005.
Дoмaшня адpесa: 49027 м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 20, кв.15.
Телефони: роб. (0562) 7135205; дом. (0562) 468011; моб. 8(066)2390819.
е-mail: biology@dmsa.dp.ua.
www.medbio.at.ua.
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Герасимюк  
Ілля Євгенович.
Народився 2 серпня 1957 року у м. Збараж 

Тернопільської області.
Закінчив Тернопільський державний медич-

ний інститут (1980).
Доктор медичних наук (2006), професор 

(2006).
Завідувач кафедри нормальної анатомії лю-

дини Тернопiльського державного медич-
ного університету ім. I.Я. Горбачевського 
(2006).

Шифр наукової спеціальності докторської 
дисертації: 14.03.01 — нормальна анатомія людини.

Науковий напрямок — морфофункціональні зміни у кровоносних судинах 
внутрішніх органів при їх адаптації до різних умов гемодинаміки.

Автор 134 публікацій, в т.ч. посібників — 4, статей — 52, тез — 57, патентів 
та авторських свідоцтв — 21.

Підготував 1 кандидата наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Руська, 12, кафедра анатомії людини, м. Тернопіль, 

46001.
Дoмaшня адpесa: вул. Лесі Українки, 12, кв. 28, м. Тернопіль, 46022.
Телефони: (0352) 252661, 247229.
е-mail: herasymyuku@rambler.ru.
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Геращенко  
Сергій Борисович.

Народився 27 грудня 1961 року у м. Яремче 
Івано-Франківської обл.
Закінчив Івано-Франківський державний ме-
дичний інститут (1985).
Кандидат медичних наук (1990), доктор ме-
дичних наук (2003).
Завідувач кафедри гістології, цитології та 
ембріології Івано-Франківського державного 
медичного університету (2005).
Вчені звання: доцент кафедри патологічної 
анатомії (1996), професор кафедри патологіч-
ної анатомії (2005).

Посади: аспірант кафедри анатомії людини (1985), асистент кафедри патологіч-
ної анатомії (1988), доцент кафедри патологічної анатомії (1995), професор 
кафедри патологічної анатомії (2004).

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.09 — гістологія, 
цитологія, ембріологія.

Hayкoві нaпpямки — морфологія центральної та периферійної нервової 
системи в нормі та при патології; екологічна морфологія, патологія вагіт-
ності; інтенсивна терапія, трансплантологія, патоморфологія захворювань 
серцево-судинної, травної, ендокринної систем.

Лауреат премії Академії медичних наук України (2001).
Автор 174 наукових публікацій, у т.ч. монографій — 2, посібників та практику-

мів — 22, словників — 3, статей — 74, тез — 73.
Рoбoчa aдpесa: вул. Галицька, 2, Івано-Франківський державний медич-

ний університет, кафедра гістології, цитології та ембріології, м. Івано-
Франківськ, 76018.

Дoмaшня адpесa: вул. Січових Стрільців, 16, кв. 43, м. Івано-Франківськ, 
76018.

Телефони: роб. (0342) 501269, (03422) 45063; моб. 8(097)2893478, 
8(066)0821595.

е-mail: axon@optima.com.ua.
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Гнатюк  
Михайло Степанович.
Народився 4 жовтня 1946 року у м. Борщів 

Тернопільської області.
Закінчив Тернопільський медичний інститут.
Кандидат медичних наук (1978), доктор ме-

дичних наук (1990), професор (1993).
Професор кафедри загальної, оперативної 

хірургії з топографічною анатомією, трав-
матологією та ортопедією Тернопільського 
державного медичного університету ім. 
І.Я. Горбачевського (з 2008).

Завідувач центральної науково-дослідницької лабораторії (1989-1992), про-
фесор кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії (1993-1999), 
завідувач кафедри нормальної анатомії (1999-2001), завідувач кафедри 
оперативної хірургії та топографічної анатомії (2001-2007).

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.02 — патологічна 
анатомія.

Науковий напрямок — вивчення закономірностей адаптаційно-
компенсаторних процесів в організмі після оперативних втручань на ор-
ганах грудної та черевної порожнин, моделювання патологічних станів та 
розробка нових коригуючих методів.

Автор близько 650 наукових публікацій, в т.ч. монoгpaфiй — 4, навчальний 
посібник — 1, статей — 336, тез — 312, патентів — 52.

Підготував 6 докторів та 12 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: майдан Волі, 1, медичний університет, кафедра оперативної 

хірургії, м. Тернопіль, 46001.
Дoмaшня адpесa: вул. Руська, буд. 7, кв. 7, м. Тернопіль, 46001.
Телефони: роб. (0352) 245380; дом. (0352) 520781.
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Головацький  
Андрій Степанович.

Народився 21 листопада 1936 р. в с. Брошнів 
Рожнятівського району Івано-Франківської 
області.
Доктор медичних наук (1990), професор 
(1991).
Завідувач кафедри анатомії людини та гісто-
логії медичного факультету Ужгородського 
національного університету. Голова Закар-
пацького обласного відділення наукового 
товариства АГЕТ України. .
Шифр наукової спеціальності докторської 

дисертації: 14.03.01 - нормальна анатомія; 14.03.09 - гістологія, цитологія, 
ембріологія.

Науковий напрямок - встановлення закономірностей структурної організації 
лімфоїдних та внутрішніх органів, кровоносного і лімфатичного русел 
в процесі онтогенезу в нормі та її зміни при патологічних станах, дії на орга-
нізм антигенів та шкідливих факторів зовнішнього середовища.

Автор 142 праць (з них: 9 навчальних посібників, один підручник, один патент 
України на винахід.

Підготував 7 кандидатів наук.
Робоча адpесa: Ужгородський національний університет, медичний факуль-

тет, Площа Народна, 1, м. Ужгород, 88000. .
Дoмaшня адpесa: пров. Університетський, буд. 4, кв. 16, м. Ужгород, 88017.
Телефони: роб. (0312) 612436; дом. (0312) 42901.
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Горальський  
Леонід Петрович.
Народився 17 січня 1960 року в с. Мерва Горо-

хівського району Волинської області.
Після закінчення у 1982 році Рожищенського 

зооветеринарного технікуму (відділення 
ветеринарія) працював завідувачем 
Стенжаричівської дільничої ветеринарної 
лікарні Володимир-Волинського району, 
Волинської області.

У 1987 році закінчив Білоцерківський сіль-
ськогосподарський інститут ім. П.Л. По-
гребняка за спеціальністю “Ветеринарія”.

З 1993 по 2001 роки був завідувачем лабораторії патоморфології Інституту 
епізоотології УААН (м. Рівне).

З жовтня 2001 року по теперішній час — завідувач кафедрою анатомії та гісто-
логії Житомирського національного агроекологічного університету.

Доктор ветеринарних наук (2001), професор (2002). Академік академії наук ви-
щої освіти України (2008).

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 16.00.02 — патологія, 
онкологія і морфологія тварин.

Науковий напрямок — вивчення впливу малоінтенсивного радіоактивного 
опромінення на гістоархітектоніку органів тварин на тканинному та клітин-
ному рівнях та при ретровірусних інфекціях.

Член 2 спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських 
дисертацій. З 2009 року включений до складу експертної ради ВАК України 
з зоотехнії та ветеринарної медицини.

Член правління наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та то-
пографоанатомів України.

Автор понад 180 наукових праць, в тому числі 2 монографій, 3 посібників, 1 
словника та 1-го патента на винахід.

Підготував 3 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Старий бульвар, 7, кафедра анатомії і гістології, Жито-

мирський національний агроекологічний університет, м. Житомир, 10008.
Дoмaшня адpесa: вул. Бистрянська, 42-а, с. Клітин, Житомирський район, 

Житомирська область, 12405.
Телефони: роб. (0412) 333905; моб. 8(068)2195969.

Кафедра 
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Грабовий  
Олександр Миколайович.

Народився 16 вересня 1962 року в сім’ї вчи-
телів. У 1979 році закінчив середню школу 
у м. Києві. Після закінчення школи протягом 
року працював лаборантом у відділі під-
коркових структур Інституту фізіології ім. 
О. О. Богомольця АН УРСР.
Закінчив з відзнакою і лікувальний факуль-
тет Київського медичного інституту (1986). 
З 1 грудня 1986 р. по 31 листопада 1989 р. 
аспірант кафедри гістології КМІ. У жовтні 1989 
року. захистив кандидатську дисертацію. 

Після закінчення аспірантури до грудня 1996 року працював асистентом 
кафедри гістології та ембріології НМУ.

Відповідальний за науково-дослідну роботу на кафедрі гістології та ембріології 
(1994-1999).

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д26.003.06 в Національному ме-
дичному університеті ім. О. О. Богомольця (з 2000).

Доктор медичних наук (2000), доцент (2001), професор (2003) кафедри гістоло-
гії, цитології та ембріології НМУ.

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.09 — гістологія, 
цитологія, ембріологія.

Наукові напрямки — пластичні властивості сполучних тканин; реактивні влас-
тивості нервової тканини; гістологічна техніка; експериментальне моделю-
вання.

З 2004 року — завідувач НДЛЦ, з 2007 року, після реорганізації НДЛЦ в Інсти-
тут проблем патології, директор ІПП. З 2008 року — завідувач лабораторі-
єю гістології, біології розвитку та токсикології ІПП. З грудня 2008 р. — за-
відувач відділу патологічної анатомії ДУ «Національний інститут раку».

Автор понад 180 наукових праць, патентів, навчальних посібників.
Підготував 1 кандидата наук.
Рoбoчa aдpесa: пр-т Перемоги, 34, м. Київ, 03057.
Дoмaшня адpесa: вул. Єреванська 8, кв. 108, м. Київ, 03087.
Телефони: роб. (044) 4569113, 4544918, 4544989; дом. (044) 2423268.
е-mаіl: grabovoy@nmu.kiev.ua.
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Грицуляк  
Богдан Васильович.
Народився 16 лютого 1938 р. в м. Івано-

Франківськ.
Доктор медичних наук (1986), професор 

(1988).
Завідувач кафедри анатомії і фізіології При-

карпатського національного університету 
ім. В. Стефаника.

Шифр наукової спеціальності докторської дис-
ертації: 14.03.09 - гістологія і ембріологія.

Науковий напрямок - морфофункціональний 
стан кровоносного русла і тканинних еле-
ментів чоловічої статевої залози в умовах впливу патогенних факторів.

Автор 180 праць: монографії - 2, посібників - 18, авторських свідоцтв - 2.
Підготував 3 кандидата наук.
Робоча адpесa: вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76000.
Дoмaшня адpесa: вул. Крива 4 а, кв. 32, м. Івано-Франківськ, 76000.
Телефони: роб. (0342) 714879; дом. (0342) 751276.
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Грицько  
Мирон-Ігор Якимович.

Народився 13 лютого 1940 року у с. Лисиничі 
Львівської обл.
У 1963 році закінчив медичний факультет 
Львівського медичного інституту.
Кандидат медичних наук (1976), доцент 
(1991).
Завідувач кафедри оперативної хірургії з 
топографічною анатомією Львівського націо-
нального медичного університету ім. Данила 
Галицького.
Шифр наукової спеціальності кандидатської 

дисертації: 14.00.27 — хірургія.
Науковий напрямок — удосконалення техніки хірургічних втручань, зокрема, 

при резекції трахеї і формуванні її анастомозів; питання реваскуляризації 
і розвитку колатерального кровоплину при хірургічних втручаннях; плас-
тична і реконструктивна хірургія; хірургічна анатомія кровоносної системи.

Автор близько 50 наукових і навчально-методичних праць, серед них атлас 
і монографія.

Рoбoчa aдpесa: вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького, кафедра гістології, цитології та ембрі-
ології, м. Львів, 79010.

Дoмaшня адpесa: вул. Тарнавського, буд. 95, кв. 1, м. Львів, 79000.
Телефони: роб. (0322) 759531.
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Гумінський  
Юрій Йосипович.
Народився 4 травня 1955 в м. Вінниця.
Закінчив Вінницький медичний інститут 

ім. М.І. Пирогова у 1981 році.
Доктор медичних наук (2002), професор 

(2004).
Завідувач кафедри анатомії людини (2005), 

проректор з навчальної роботи (2008) 
Вінницького національного медичного 
університету ім. М.І. Пирогова.

Голова Вінницького обласного товариства 
АГЕТ (2008).

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації 14.03.01 — нормальна 
анатомія.

Науковий напрямок — медична антропологія, функціональна та типова анато-
мія.

Автор 89 праць, 6 винаходів, 2 методичних посібників,.
Підготував 3 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Пирогова 56, ВНМУ, кафедра анатомії людини, м. Вінни-

ця, 21018.
Дoмaшня адpесa: вул. І. Бевза, 36, кв. 160, м. Вінниця, 21010.
Телефони: роб. (0432) 693343, 570721; дом. (0432) 274919; моб. 

8(050)2814015.
е-mail: guminsky@vsmu.vinnica.ua

Кафедра 
нормальной 
анатомии 
КГМУ



:::::]  30  [:::::

Гунас  
Ігор Валерійович.

Народився 22 січня 1966 року у м. Умань 
Черкаської обл.
Закінчив Вінницький медичний інститут ім. 
М.І. Пирогова (1989).
Доктор медичних наук (1999), професор 
(2001).
Директор науково-дослідного центру Ві-
нницького національного медичного універ-
ситету ім. М.І. Пирогова (1998), виконавчий 
директор Міжнародної академії інтегративної 
антропології, член анатомічного товариства 
Німеччини та Нідерландів.

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 — нормальна 
анатомія.

Hayкoвий нaпpямок — функціональна морфологія та антропогенетика розви-
тку людини.

Автор понад 200 публікацій, 12 патентів.
Підготував 1 доктора і 15 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Пирогова, 56, науково-дослідний центр Вінницького на-

ціонального медичного університету ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, 21018.
Телефон: роб. (0432) 465530.
е-mail: gunas@vsmu.vinnica.ua
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Давиденко  
Лариса Михайлівна.
Народилася 12 березня 1941 р. в с. Красний Кут Луганської області.
Доктор медичних наук (1992), професор (1997).
Професор кафедри анатомії людини Медичного інституту Української асоціації 

народної медицини. .
Шифр наукової спеціальності кандидатської дисертації: 14.03.01 – нормальна 

анатомія.
Науковий напрямок - пренатальний онтогенез органів людини. Антропометрія.
Автор 127 наукових праць, 1 посібника, 2 патентів.
Робоча адpесa: вул. Толстого, 9, МІ УАНМ, м. Київ, 01004. .
Адреса домашня: вул. Шевченка. 38, кв. 76, м. Київ, 01034.
Телефон: моб. (050) 7721118.
Кафедра 

нормальной 
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Дацун  
Іван Григорович.

Народився 10 серпня 1932 року у с. Соколівка 
Ярмолинецького району Хмельницької об-
ласті.
Закінчив Івано-Франківський медичний 
інститут за спеіальністю «лікувальна справа» 
(1958).
Доктор медичних наук, професор (1988).
Консультант курсу оперативної хірургії 
та топографічної анатомії (з 2008) Івано-
Франківського державного медичного уні-

верситету.
Академік Української академії наук національного прогресу (1987).
Завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Івано-

Франківського державного медичного університету (1988-2007).
Шифри наукової спеціальності докторської дисертації: 14.00.02 (нормальна 

анатомія людини) та 14.00.23 (ембріологія, гістологія).
Науковий напрямок — нейро-ендокринні регуляторні механізми шлунково-

кишкового тракту при хірургічних втручаннях.
Автор 270 наукових публікацій, в т.ч. монографій — 8, патентів — 10, посіб-

ників — 15.
Підготував 2 кандидатів і 2 докторів медичних наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Галицька, 2, курс оперативної хірургії і топографічної 

анатомії, Івано-Франківськ, 76000.
Дoмaшня адpесa: вул. Чорновола, буд.115, кв. 41, Івано-Франківськ, 76000.
Телефони: роб. (0342) 45074; дом. (0342) 32377.
е-mail: Datsun@tvnet.if.ua
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Дєдух  
Нінель Василівна.
Народилась 28 березня 1943 року у м. Бузу-

лук Оренбургської області.
Закінчила Харківський державний універси-

тет ім. В.Н. Каразіна у 1967 році за спеці-
альністю «біологія».

Доктор біологічних наук (1989), професор 
(1994).

Завідуюча лабораторією морфології сполуч-
ної тканини ДУ «Інститут патології хребта 
та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка» АМН 
Украіни.

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 16.00.02 — патологія, 
онкологія та морфологія тварин.

Науковий напрямок — дослідження регенерації кісток, суглобів, міжхребце-
вих дисків; фактори, які порушують репаративний остеогенез; остеопороз.

Автор 280 наукових праць, із них 7 монографій, 2 підручника, 15 авторських 
свідоцтв та патентів.

Підготувала 1 доктора наук та 9 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Пушкінська 80, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів 

ім. проф. М.І. Ситенка» АМН України, м. Харків, 61024.
Дoмaшня адpесa: вул. Героїв Праці, буд. 4 «г» кв. 163, м. Харків, 61000.
Телефони: роб. (057) 7041476; дом. (0572) 684420.
е-mail: dedukh_ninel@ukr.net
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Дє льцова  
Олена Іванівна.

Народилася 3 травня 1944 року у м. Нижня 
Салда Свердловської обл.
Закінчила Івано-Франківський державний 
медичний інститут (1967).
Кандидат медичних наук (1970), доктор ме-
дичних наук (1988), професор (1991).
Професор кафедри гістології, цитології та 
ембріології Івано-Франківського державного 
медичного університету.
Вчені звання: доцент кафедри анатомії 
людини (1988), професор кафедри гістології 

і ембріології (1991).
Посади: аспірант кафедри анатомії людини (1967), асистент кафедри анатомії 

людини(1970), доцент кафедри анатомії людини (1988), професор кафедри 
гістології, цитології та ембріології (1991), завідувач кафедри гістології, цито-
логії та ембріології (1997), професор кафедри гістології, цитології та ембріоло-
гії (2005).

Шифр наукових спеціальностей докторської дисертації 14.03.01 — нормальна 
анатомія, 14.03.02 — патологічна анатомія.

Hayкoві нaпpямки — морфологія центральної та периферійної нервової 
системи в нормі та при патології, екологічна морфологія, патологія вагіт-
ності, інтенсивна терапія, трансплантологія, патоморфологія захворювань 
серцево-судинної, травної, ендокринної систем.

Лауреат премії Академії медичних наук України (2001).
Автор 243 публікацій, в т.ч. монографій — 2, посібників та практикумів — 22, 

словників — 3, статей — 84, тез — 130, патентів — 2.
Підготувала 1 доктора та 3 кандидатів медичних наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Галицька, 2, Івано-Франківський державний медич-

ний університет, кафедра гістології, цитології та ембріології, м. Івано-
Франківськ, 76018.

Дoмaшня адpесa: вул. Пулюя, 7, кв.48, м. Івано-Франківськ, 76019.
Телефони: роб. (0342) 501269, (03422) 45063; моб. 8(067)2593022.
е-mail: axon@optima.com.ua
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Довгаль  
Геннадій Володимирович.
Народився 18 травня 1969 року с. Петропавлів-

ка, Петропавлівського р-ну, Дніпропетров-
ської обл.

Закінчив Дніпропетровський медичний 
інститут за спеціальністю «лікувальна 
справа» (1994).

Доктор медичних наук (2007), доцент (2004).
Доцент кафедри анатомії Дніпропетровської 

державної медичної академії.
Шифр наукової спеціальності докторської 

дисертації: 14.03.01 — нормальна ана-
томія.

Науковий напрямок — серцево-судинна система.
Автор 50 публікацій, в т.ч. 1 монографії, 38 статтей, 8 тез, 3 патентів.
Рoбoчa aдpесa: вул. Севастопольська, 17, м. Дніпропетровськ, 49005.
Дoмaшня адpесa: вул. Тітова, 18а, кв. 67, м. Дніпропетровськ, 49000.
Телефон: моб. 8(067)5627662.
е-mail: partento@rambler.ru
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Дубінін  
Сергій Іванович.

Народився 17 жовтня 1960 р. в Сумській об-
ласті.
Доктор медичних наук (2000), професор 
(2003).
Завідувач кафедри медичної біології Україн-
ської медичної стоматологічної академії.
Академік Української академії наук націо-
нального прогресу.
Шифр наукової спеціальності докторської дис-
ертації: 14.03.01 - нормальна анатомія.
Науковий напрямок – морфологічні зміни 

в печінці та магістральних жовчовивідних протоках в експерименті.
Автор понад 100 наукових праць, 3 підручників та 2 монографій.
Підготував 2 кандидатів наук.
Робоча адpесa: вул. Шевченка, 23, м. Полтава, УМСА, Україна, 36024;.
Дoмaшня адpесa: вул. Пушкіна, 28 кв. 49, м. Полтава, Україна, 36039; .
Телефони: роб. (0532) 614566, 564097, 500637, 500735; дом. (0532) 606049.
Е-mаі1: dubininsi@mail.ru.
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Дюбенко  
Кузьма Антонович.
Народився 7 листопада 1937 року в Чорно-

бильському районі Київської області.
Закінчив Київський медичний інститут (1967).
Доктор медичних наук (1986), професор 

(1991).
Професор кафедри анатомії людини На-

ціонального Медичного Університету ім. 
О. О. Богомольця.

Шифр наукової спеціальності докторської 
дисертації: 14.00.02 — анатомія людини.

Тема докторської дисертації «Гемомікроцир-
куляторне русло підшлункової залози в нормі і при експерименті».

Автор понад 50 наукових робіт, в тому числі підручника «Анатомія людини» 
в двох томах.

Рoбoчa aдpесa: пр-т Перемоги, 34, м. Київ, 03057.
Дoмaшня aдpесa: пp-т Пеpемoги, 4З б, кв. 121, м. Київ, 04057.
Телефон: роб. (044) 4544994.
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Євтушенко  
Валентина Михайлівна.

Доктор медичних наук (2008), доцент (2005).
Захистила кандидатську дисертації в 1998г. 
на тему: «Морфо-функциональні особливості 
лімфоїдних утворень прямої кишки людини 
у віковому аспекті».
У 2008 році захистила докторську дисертацію 
на тему: «Морфофункциональні особливості 
передміхурової залози людини у віковому 
аспекті».
Шифр дисертації на здобуття наукового ступе-
ня доктора медичних наук 14.03.09 – гістоло-

гія, цитологія, ембріологія. .
Науково-педагогічний стаж 18 років.
Член комісії з біоетики ЗДМУ.
Автор понад 60 наукових робіт.
Робоча адpесa: вул. Маяковського, 24, м. Запоріжжя, 69000.
Телефон:  робочий – (0612) 333374.
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Задніпряний  
Ігор Володимирович.
Народився 6 вересня 1954 року у м. Херсон.
Закінчив Кримський державний медичний 

інститут, медичний ф-т (1977).
Доктор медичних наук (1991), професор 

(1992).
Професор кафедри нормальної анатомії лю-

дини Кримського державного медичного 
університету ім. С.І. Георгіївського (з 1997).

Працював асистентом (1981-1990), професо-
ром (1990-1993), завідувачем (1993-1997), 
професором (з 1997) кафедри нормальної 
анатомії людини Кримського державного медичного університету. В 1997 
році — професор-візітер в університеті Альберта (Канада).

Докторська дисертація на тему «Морфологія серця, вогнищевої ішемії й ін-
фаркта міокарда зі застосуванням кардіопротекторів (експериментально-
морфологічне дослідження)».

Академік Міжнародної академії з інтегративної антропології (1996).
Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.00.02 — анатомія 

людини; 14.00.15 — патологічна анатомія.
Hayкoві нaпpямки — ішемія та інфаркт міокарда, гіпоксичне ушкодження 

серця перинатального періода, шляхи медикаментозної корекції.
Автор більш ніж 120 наукових робіт, 16 науково-методичних посібників, в т.ч. 

англійською мовою, та англо-латино-російського словника анатомічних 
термінів.

Учасник більш ніж 30 конгресів, симпозиумів, з'їздів (у тому числі і міжнарод-
ного рівня) тощо.

За версією Кембріджського університету у 1999 році був обраний «людиною 
року» (Dictionary of International Biography, 2000. Twenty Eight Edition. 
International Biographical Centre, Cambridge, England, P.384) та нагороджений 
пам'ятною медаллю цього університету за видатні досягнення в області 
медицини.

Рoбoчa aдpесa: вул. Р. Люксембург, 27а, кафедра нормальной анатомии лю-
дини, м. Симферополь, 95006.

Телефони: роб. (0652) 273775, 278996.
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Зенін  
Олег Костянтинович.

Народився 30 жовтня 1961 року у м. Ясинува-
та Донецької області.
Закінчив Донецький національний медичний 
університет ім. М. Горького.
Доктор медичних наук (2005), професор 
(2007).
Завідувач кафедри (2006) фізіології, фізичної 
та психологічної реабілітації Донецького 
державного інституту здоров'я, фізичного ви-
ховання і спорту.

Шифр наукової спеціальності кандидатської та докторської дисертацій: 
14.03.01. — нормальна анатомія.

Науковий напрямок — кількісна анатомія серцево-судинної системи людини, 
вивчення біомеханічних властивостей внутрішніх органів, математичне 
моделювання.

Автор 220 публікацій, 8 патентів.
Рoбoчa aдpесa: вул. Байдукова, 80, ДДІЗФВіС, кафедра фізіології, фізичної та 

психологічної реабілітації, м. Донецьк, 83048;.
пр-т Ілліча, 16, ДонНМУ, кафедра анатомії, м. Донецьк, 83003.
Дoмaшня адpесa: пр-т Ілліча, 80/14, м. Донецьк, 83052.
Телефони: роб. (0622) 955539, (0622) 941955; моб. 8(095)3160971.
е-mail: wreck@skif.net.
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Ільїн  
Ігор Іванович.
Народився 26 березня 1931 р. у м.Коканд 

(Узбекистан).
Закінчив факультет фізичного виховання 

і спорту Одеського педагогічного інститу-
ту (1954), педіатричний факультет Одесь-
кого медичного інституту (1960). Профе-
сор кафедри анатомії людини Одеського 
державного медичного університету.

Аспірант, асистент кафедри анатомії людини. 
У 1963 році захистив кандидатську дис-
ертацію. Доцент (1972), доктор медичних 
наук (1972), професор (1974), завідувач кафедри анатомії людини (1974-
2006). Ректор Одеського медичного інституту (1984-1994).

Заслужений діяч науки і техніки України (1992).
Шифр наукової спеціальності докторської дисертацій: 14.03.01. — нормальна 

анатомія.
Науковий напрямок — морфологічні прояви адаптаційної перебудови органів 

в експерименті під впливом несприятливих факторів.
Автор понад 150 наукових праць, 2 винаходів, 3 монографій.
Підготував 1 доктора і 6 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: Валіхівський пров., Одеський державний медичний універси-

тет, кафедра анатомії людини, м.Одеса, 65082.
Телефон: роб. (0482) 7285416.

Кафедра 
нормальной 
анатомии 
КГМУ



:::::]  42  [:::::

Калашнiкова  
Свiтлана Миколаiвна.

Народилася 2 лютого 1959 р. у м. Володимир-Волинський Волинської областi.
Доктор медичних наук (2004), професор (2004). .
Член Харкiвського обласного відділення наукового товариства АГЕТ України.
Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 – нормальна   

анатомiя.
Науковий напрямок – нервова система, ендокриннi залози.
Автор понад 180 публiкацiй, в тому числi 5 пiдручникiв з анатомii людини, 15 

посiбникiв, 2 патентiв.
Підготівала 1 кандидата наук. .
Робоча адpесa: пр. Ленiна 4, м. Харкiв, 610022.
Дoмaшня адpесa: вул. Крассiна, б. 5, кв. 8, м. Харкiв, 61002; .
Телефони: дом. (0572) 7060007; моб. (067) 5770111.
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Каширіна  
Надія Костянтинівна.
Народилася 11 грудня 1950 року у м. Нікополь 

Дніпропетровської області.
Закінчила Луганський державний медичний 

інститут.
Доктор медичних наук (1996), професор 

(2001).
Професор кафедри біоекології Таврійського 

гуманітарно-екологічного інституту.
Професор кафедри анатомії та фізіології 

Луганського національного аграрного 
університету (1997-1999). Завідувач кафе-
дри гістології, цитології та ембріології Кримського державного медичного 
університету ім. С. І. Георгіївського (1999-2003).

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.16 — гістологія, 
цитологія, ембріологія.

Науковий напрямок — морфогенез органів ендокринної, травної і репро-
дуктивної систем в умовах звичайного навколишнього середовища і при 
впливі несприятливих екологічних факторів.

Автор 123 наукових праць, включаючи 15 навчальних посібників по гістології 
російською і англійською мовами.

Підготувала 2 кандидата наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Севастопольська, 62, Таврійський гуманітарно-

екологічний інститут, кафедра біоекології, м. Сімферополь, 95000.
Телефони: роб. (0652) 600617, 600616.
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Кащенко  
Світлана Аркадіївна.

Народилася 26 листопада 1952 року у м. Ста-
лінград (Росія).
Закінчила Ворошиловградський медичний 
інститут.
Доктор медичних наук (2004), професор 
(2005).
Завідувач кафедри гістології, цитології, емб-
ріології Луганського державного медичного 
університету.
Почесний член всеукраїнського товариства 
АГЕТ (2002).

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 — нормальна 
анатомія.

Науковий напрямок — морфологія ендокринної, нервової, імунної та кістко-
вої систем.

Загальна кількість публікацій — 200 (в т.ч. монографії — 1), 6 декларативних 
патентів.

Рoбoчa aдpесa: кв. 50 років Оборони Луганська., 1, ЛугДМУ, кафедра гістоло-
гії, цитології, ембріології, м. Луганськ, , 91045.

Дoмaшня адpесa: кв. Ольховський, буд. 14, кв. 17, м. Луганськ, 91015.
Телефони: роб. (0642) 630254; дом. (0642) 324459.
е-mail: kashchenko_s@list.ru
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Квітницька-Рижова  
Тетяна Юріївна.
Народилася 4 липня 1952 року у м. Київ.
Закінчила з відзнакою біологічний факультет 

Київського державного університету ім. 
Т.Г. Шевченка (1973).

Завідувач лабораторії морфології і цитології 
Інституту геронтології АМН України (з 
1989).

У 1995 році захистила в Київському універси-
теті ім.Т.Шевченка докторську дисертацію 
на тему: «Фунціональна морфологія та 
регуляція гемато-лікворного барьєру при 
старінні» за спеціальністю 03.00.11 — ембріологія, гістологія і цитологія. 
В 2006 р. отримала звання професора за спеціальністю 03.00.11 — цитоло-
гія, клітинна біологія, гістологія.

Основні наукові напрямки — структурні аспекти старіння клітини, вікових 
особливостей нейро-гуморальної регуляції та встановлення механізмів 
вік-залежної патології; нейробіологія старіння, вікових змін гемомікроцир-
куляторного русла та гісто-гематичних бар‘єрів.

Автор понад 200 наукових робіт, в т.ч. 2 монографій і 1 патенту.
Під керівництвом виконано 6 кандидатських дисертацій.
Член спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному 

університеті ім.О.О.Богомольця та Д 26.001.38 при Київському національ-
ному університеті ім.Т.Шевченка за спеціальністю 03.00.11 — цитологія, 
клітинна біологія, гістологія. Член Правління наукового медичного това-
риства геронтологів і геріатрів України, член Правління наукового това-
риства анатомів, гістологів, ембріологів України, член редколегії журналу 
«Проблемы старения и долголетия».

Рoбoчa aдpесa: вул.Вишгородська, 67, Інститут геронтології АМН України, 
м. Київ, 04114.

Дoмaшня адpесa: вул. Герцена, буд. 17-25, кв. 157, м. Київ, 04050.
Телефони: роб. (044) 4310564, 4310539; дом. (044) 4863401.
е-mail: morphology@geront.kiev.ua
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Квятковська  
Тетяна Олександрівна.

Народилася 7 липня 1952 року у м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської області.
Закінчила Дніпропетровський медичний 
інститут (1975).
Доктор медичних наук (1990), професор 
(1991).
Професор кафедри загальної хірургії, опера-
тивної хірургії та топографічної анатомії Дні-
пропетровської державної медичної академії 
(з 1991).
Шифри наукової спеціальності докторської 

дисертації: 14.00.15 — патологічна анатомія, 14.00.40 — урологія.
Науковий напрямок — вивчення патогенезу, моделювання захворювань 

сечостатевої системи, розробка патогенетичних та хірургічних засобів ліку-
вання; клініко-експериментальне обґрунтування діагностики захворювань 
нирок та порушень уродинаміки з застосуванням ультразвукової доплеро-
метрії.

Автор 208 наукових публікацій, у тому числі 3 монографій, 2 інформаційних 
листів, 32 навчально-методичних посібників, 1 авторського свідоцтва на 
винахід, 4 деклараційних патентів.

Під керівництвом захищена 1 кандидатська дисертація.
Рoбoчa aдpесa: вул. Севастопольська, 19, морфологічний корпус Дніпропе-

тровської державної медичної академії, м. Дніпропетровськ, 49005.
Дoмaшня адpесa: вул. Гоголя, 13, кв. 8, м. Дніпропетровськ, 49044;.
Телефон: (0562) 466184.
е-mail: aekv@mail.ru
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Кир’якулов  
Георгій Степанович.
Народився 3 лютого 1934 року у с. Малий Яні-

соль Донецької області.
Доктор медичних наук (1972), професор 

(1974).
Завідувач кафедри анатомії людини До-

нецького національного медичного 
університету.

Заслужений діяч науки і техніки України 
(1997).

Академік академії наук Вищої освіти України 
(2001).

Член Німецького Міжнародного анатомічного товариства.
Член редколегії міжнародного журналу «Вісник морфології».
Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 — нормальна 

анатомія.
Науковий напрямок — анатомія природжених вад серця та їх експеримен-

тальних моделей.
Автор понад 450 наукових робіт, у т.ч. 8 монографій, 85 навчально-методичних 

посібників, 20 авторських свідоцтв, співавтор підручників “Анатомія люди-
ни”, “Human anatomy”.

Підготував 5 докторів і 25 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: пр-т Ілліча, 16, медичний університет, м. Донецьк, 83003.
Дoмaшня адpесa: бул. Пушкіна, буд. 29, кв. 19, м. Донецьк, 83055.
Телефони: роб. (0622) 3859526; дом. (0622) 3041133.
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Кiмбаpoвcька  
Олена Mихайлiвна.

Hapодилaся 1 сеpпня 1925 p. 
в м. Днiпpопетрoвськ. .
Дoктop медичниx нayк (1963), пpoфесop 
(1965).
Професор кaфедpи гістології, цитології та емб-
ріології Дoнецькoгo державного медичногo 
університету iм. М. Гopькoгo. .
Шифр наукової спеціальності докторської дис-
ертації: гiстологiя, цитoлогiя,.
ембpioлoгiя.
Науковий напрямок – розвиток, будова, ві-

кові активні пристосувальні і захісні реакції центральної і периферийної 
нервової системи.

Автор З77 друкoвaниx прaць, 2 мoнoгpaфiй. Має 1 aвтopське свiдoцтвo нa 
винaxiд тa 11 paцioнaлiзaтopcьких пpoпoзицiй.

Підготувала 41 кандидата і 15 докторів наук.
Робоча адpесa: пp. Iллiчa, 16, медичний унiвеpситет, кaфедpa гістології, цито-

логії та ембріології, м. Дoнецьк, 83003.
Телефон: роб. (0622) 955381.
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Ковальчук  
Лариса Євгенівна.
Народилася 15 січня 1948 році у м. Теофіполь 

Хмельницької області.
Закінчила в 1972 році Івано-Франківский 

державний медичний інститут.
Доктор медичних наук (1989), професор ка-

федри (1990).
Завідувач кафедри медичної біології з курсом 

медичної генетики Івано-Франківского 
державного медичного університету 
(з 1993).

Шифр наукової спеціальності: 14.03.09 — 
гістологія, ембріологія, 14.03.01 — нормальна анатомія людини.

Науковий напрямок — екологічна генетика: прогнозування стану генофонду 
населення Прикарпаття; оціню вання інтенсивності мутагенного забруднен-
ня довкілля з використанням трансгенних рослин; інноваційні технології 
в навчальному процесі.

Автор 324 публікацій, в т.ч. — 2 монографії, 2 підручники, 3 посібники, 1 
медико-генетичний тлумачний словник, 206 статей, 110 тез, 11 патентів.

Серії наукових робіт під її керівництвом отри ма ли 3 премії АМН Ук раїни (1999).
Підготовлено 8 кандидатів наук зі спеціальності “генетика”, виконано генетичні 

фрагменти 8 докторських та 16 кандидатських дисертацій клініцистів.
Має Подяку Президента України.
Рoбoчa aдpесa: вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76000.
Дoмaшня адpесa: вул. Коновальця, буд. 121, кв. 8, м. Івано-Франківськ, 

76000.
Телефони: роб. (0342) 501268; (0342) 520396.
е-mail: biology@optima.com.ua
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Ковешніков  
Володимир Георгійович.

Народився 8 листопада 1931 року у м. Бори-
соглібськ Воронежської області.
Закінчив Саратовський медичний інститут, 
лікувальний факультет.
Доктор медичних наук (1972), професор 
(1973).
Завідувач кафедри нормальної анатомії 
людини Луганського державного медичного 
університету (з 1984).
Заслужений діяч науки і техніки України 
(1990). Лауреат державної премії України 

(2000). Академік Міжнародної академії інтегративної антропології (1991), 
академік Академії наук Вищої школи України (1994), академік Польської 
академії медицини (1998), академік всесвітньої академії медицини ім. А. 
Швейцара (1998). Завідувач кафедри нормальної анатомії людини Терно-
пільського медичного інституту (1971-1984). Ректор Луганського держав-
ного медичного університету (1984-2003).

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.00.02 — анатомія 
людини.

Hayкoві нaпpямки — екологічна морфологія кісткової, ендокринної та імунної 
систем.

Автор понад 450 наукових публікацій.
Редактор журналу «Український морфологічний альманах», член редакційної 

колегії журналів: «Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. 
Можаєва», «Український медичний альманах», «Морфологія» (Санкт-
Петербург), «Вісник морфології», «Проблеми остеології».

Під науковим керівництвом та консультуванням виконано та захищено 39 кан-
дидатських та 18 докторських дисертацій.

Рoбoчa aдpесa: кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Луганський державний 
медичний університет, кафедра анатомії людини, м.Луганськ, 91045.

Дoмaшня адpесa: кв. Алєксєєва, буд.17, кв. 9, м.Луганськ, 91011.
Телефони: роб. (0642) 630252; дом. (0642) 530292.
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Ковтун  
Михайло Фотiйович.
Народився 13 березня 1937 р. у с. Германiвка, 

Обухiвського р-ну, Київської обл.
Доктор бiологiчних наук (1981), професор 

(1994). .
Завідувач вiддiлу еволюцiйної морфологiї 

хребетних Iнституту зоологiї iм. I. I. 
Шмальгаузена НАН України. Заступник 
директора. .

Шифр наукової спеціальності докторської дис-
ертації: 03.00.08- зоологiя.

Науковий напрямок – еволюцiйна, 
порiвняльна морфологiя.

Автор 135 наукових праць, з них: монографiй – 4 і 2 колективнi, пiдручник - 1, 
посiбник – 1.

Підготував 13 кандидатів і 1 доктора наук.
Робоча адpесa: Iнститут зоологii iм. I. I. Шмальгаузена НАН Украiни, вул. Б. 

Хмельницького, 15, м. Киiв-30, 01601.
Телефонии: роб.  (044) 2343893; дом. (044) 4521430.
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Колбасин  
Павло Миколайович.

Народився 8 червня 1951 року у м. Пугачов 
Саратовської області.
Доктор медичних наук (1991), професор 
(1993).
Професор кафедри загальної гігієни з еко-
логією Кримського державного медичного 
університету ім. С.І. Георгієвського.
Шифр наукової спеціальності докторської 
дисертації: 14.00.02 — анатомія людини.
Автор 317 наукових праць, у тому числі 32 
винаходів та патентів.

Підготував 3 кандидатів медичних наук.
Рoбoчa aдpесa: бул. Леніна, 5/7, кафедра загальної гігієни з екологією, м. Сім-

ферополь, 95006.
Дoмaшня адpесa: Євпаторійське шосе, 121-в, м. Сімферополь, 95000.
Телефони: роб. (0652) 294949; дом. (0652) 262400.

Кафедра 
нормальной 
анатомии 
КГМУ



:::::]  53  [:::::

Коломійцев  
Андрій Костянтинович.
Народився 23 грудня 1930 р. в м. Саратові.
Доктор медичних наук (1974), професор (1980).
Професор кафедри гістології, цитології та ембріології Національного медичного 

університету ім. О. О. Богомольця.
Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.09 – гістологія, 

цитологія, ембріологія.
Науковий напрямок - реакція тканин при хірургічному лікуванні природжених 

аномалій розвитку.
Автор понад 180 публікацій.
Підготував 10 кандидатів і 4 докторів наук.
Робоча адpесa: пр-т Перемоги, 34, м. Київ, 03057. .
Дoмaшня адpесa: вул. Горького3-а, кв. 7, м. Київ, 01004.
Телефони: роб. (044) 4544989; дом. (044) 2340200.
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Корольов  
Віталій Олександрович.

Народився 13 лютого 1930 року у м. Ленін-
град.
Закінчив кримський медичний інститут 
(1956).
Доктор медичних наук (1979), професор 
(1979).
Завідувач кафедри прикладної екології 
Таврійського гуманітарно-екологічного 
інституту. Завідувач кафедри медичної 
біології, паразитології та генетики Крим-
ського державного медичного університету 

ім. С. І. Георгіївського (1979-2000).
Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.09 — гістологія, цитоло-

гія, ембріологія.
Науковий напрямок — пластичність і реактивність тканинних структур дея-

ких органних систем за умов зміненого гомеостазу.
Автор 150 наукових праць, монографій. Створений ним біологічний музей 

включає представників фауни усіх системних груп.
Підготував 1 доктора і 5 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Севастопольська, 62, Таврійський гуманітарно-

екологічний інститут, кафедра прикладної екології, м. Сімферополь, 95000.
Телефони: роб. (0652) 600617, 600616.
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Кос тиленко  
Юрій Петрович.
Народився 4 жовтня 1938 р. в м. Ромни Сум-

ської області.
Закінчив Харківський державний медичний 

стоматологічний інститут.
Доктор медичних наук (1985), професор 

(1986).
Професор кафедри анатомії людини вищого 

державного навчального закладу України 
«Українська медична стоматологічна ака-
демія».

Шифр наукової спеціальності докторської 
дисертації: 03.00.11 — гістологія та ембріологія; 14.00.02 — нормальна 
анатомія.

Науковий напрямок — стереометрія та структурне забезпечення внутрішніх 
органів.

Автор 243 наукових праць, 2 — монографії.
Підготував 24 кандидатів і 5 докторів наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Шевченка, 23, Українська медична стоматологічна ака-

демія, кафедра анатомії людини, м. Полтава, 36024.
Дoмaшня адpесa: вул. Паризької Комуни, буд. 2/16, кв. 54, м. Полтава, 

36020.
Телефони: роб. (05322) 74892; дом. (05322) 564856.
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Кос тинский  
Григорiй Борисович.

Народився 19 травня 1951 р. в с. Рагiвка Полiського району Кивської областi.
Доктор медичних наук (2001), професор (2001).
Завідувач кафедри морфології людини Інституту екології та медицини, м. Київ.
Член-кореспондент Мiжнародноi академii iнтегративноi медицини.
Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.09 - гiстологiя, ци-

тологія i ембріологія.
Науковий напрямок - нейротканиннi взаемовiдносини в скелетному м`язi 

в умовах його реiннервацii.
Автор 103 друкованих праць (в т.ч.: 2 монографiї), 5 авторських свiдоцтв.
Підготував 1 кандидата наук.
Робоча адpесa: вул. Вакуленчука 50а, Киiв, 02021.
Домашняя адреса: вул. Незалежностi, 4, с. Вiта Поштова, Києво-Святошинський 

р-н, Київська область, 08170.
Телефони: дом. (044) 2510709; моб. (044) 4665636.
е-mail: protos@g.com.ua.
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Кос тюк  
Григорій Якович.
Народився 22 лютого 1938 року у с. Копайго-

род Барського району Вінницької області.
Закінчив Вінницький медичний інститут ім. 

М.І. Пирогова (1967).
Доктор медичних наук (1988), професор 

(1990).
Завідувач кафедри оперативної хірургії 

і топографічної анатомії Вінницького на-
ціонального медичного університету ім. 
М. І. Пирогова.

Шифр наукової спеціальності докторської 
дисертації: 14.03.01 — нормальна ана-
томія.

Науковий напрямок — розробка та експериментальне обґрунтування нових 
методів хірургічного лікування захворювань органів черевної порожнини.

Автор 210 публікацій, 40 патентів і авторських свідоцтв.
Підготував 12 кандидатів і 3 докторів наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Пирогова, 56, Вінницький національний медичний 

універ ситет ім. М. І. Пирогова, кафедра оперативної хірургії і топографічної 
анатомії, м. Вінниця, 21018.

Дoмaшня адpесa: 1-й Гніванський пров., буд. 13, с. Бохоники, Вінницький 
р-н, 21008.

Телефони: роб. (0432) 353379; дом. (0432) 535171; моб. 8(097)4047958.
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Кривецький  
Віктор Васильович.

Народився 19 березня 1966 року у с.м.т. Ясіня 
Рахівського р-ну Закарпатської області.
Закінчив з відзнакою Чернівецький дер-
жавний медичний інститут за спеціальністю 
«лікувальна справа» (1992).
Доктор медичних наук (2008), доцент (2001).
Доцент кафедри анатомії людини Буковин-
ського державного медичного університету.
Шифр наукової спеціальності кандидатської 
та докторської дисертацій: 14.03.01 — нор-
мальна анатомія.

Науковий напрямок — ембріотопографія ділянки хребтового стовпа та 
опорно-рухового апарату.

Автор 175 наукових публікацій (серед них 4 навчальних посібника, 2 моногра-
фії, 95 статей, решта — тези доповідей та інші публікації ), 6 патентів.

Рoбoчa aдpесa: Театральна площа 2, кафедра анатомії людини, м. Чернівці, 
58000.

Дoмaшня адpесa: вул. О. Кобилянської, буд. 53/20, м. Чернівці, 58002.
Телефони: роб. (0372) 523963; дом. (0372) 511694; моб. 8(050)0216512.
е-mail: embryo19@rambler.ru
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Кривко  
Юрій Ярос лавович.
Народився 5 травня 1960 року в м. Стрий 

Львівської області.
В 1983 році закінчив Львівський державний 

медичний інститут зі спеціальності «ліку-
вальна справа».

Кандидат медичних наук (1990), доцент 
(1994).

Завідувач кафедри нормальної анатомії Львів-
ського національного медичного універси-
тету імені Данила Галицького з 2000 року.

Голова Львівського обласного відділення наукового товариства АГЕТ України.
Шифр наукової спеціальності кандидатської дисертації: 14.00.15 — патологіч-

на анатомія; 14.00.02 — нормальна анатомія.
Науковий напрямок — структурно-функціональна організація ряду органів, 

їх кровоносного русла, взаємовідношення їх структурних компонентів 
в нормі, онтогенезі, при порушеннях гемоциркуляції, реконструктивних 
операціях та цукровому діабеті.

Нагорода Ярослава Мудрого АН ВШ України (1999).
Автор 154 наукових публікацій, у тому числі, співавтор монографії, 4 навчаль-

них посібників, 4 практикумів.
Підготував 4 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Пекарська 69, Львівський національний медичний уні-

верситет ім. Данила Галицького, кафедра нормальної анатомії, м. Львів, 
79010.

Дoмaшня адpесa: вул. Верхратського 15/3, м. Львів, 79010.
Телефони: роб. (0322) 757551; дом. (0322) 757828.
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Криштофорова  
Бесса Владис лавівна.

Народилась 20 липня 1940 року у с. Яришівка 
Тиврівського району Вінницької області.
Доктор ветеринарних наук (1987), професор 
(1990).
Завідувач кафедри анатомії і фізіології 
тварин Південного філіалу Національного 
університету біоресурсів і природокористу-
вання України «Кримський агротехнологічний 
університет» (ПФ НУБіП України «КАТУ»).
Заслужений діяч науки і техніки АР Крим, 
академік Академії вищої освіти України, 

Міжнародної академії наук, Кримської академії наук. Член Всеукраїнського 
наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанато-
мів, European Association of Veterinary Anatomists, Нагороджена: бронзовою 
медаллю ВДНГ СРСР, знаком “Відмінник освіти України” та багатьма Почес-
ними грамотами і подяками, в тому числі Кабінету Міністрів України. Отри-
мала кубок у номінації “За підготовку фахівців ветеринарної медицини” 
I Міжнародного конгресу спеціалістів ветеринарної медицини.

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 16.00.02-патологія, онко-
логія і морфологія тварин.

Науковий напрямок — ветеринарна неонатологія, морфогенез органів гемоі-
мунопоезу свійських тварин неонатального періоду.

Автор 328 наукових та науково-методичних публікацій, у т.ч. 14 підручників, 
навчальних посібників та монографій, 28 патентів і 5 раціоналізаторських 
пропозицій.

Підготувала 3 докторів і 13 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Научна, 1, смт Аграрне, ПФ НУБіП України «КАТУ» , кафе-

дра анатомії і фізіології тварин, м. Сімферополь, 95492.
Дoмaшня адpесa: вул. Спортивна, буд. 11, кв. 86, с.м.т. Аграрне, м. Сімферо-

поль, 95492.
Телефони: роб. (0652) 263532; дом. (0652) 263416; моб. 8(099) 7942229.
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Кухар  
Іван Давидович.
Народився 21 січня 1951 року у с. Кунка Гай-

синського району Вінницької області.
Закінчив Вінницький медичний інститут ім. 

М. І. Пирогова за спеціальністю «педіатрія» 
(1981).

У 1988 році захистив кандидатську дисер-
тацію «Розміри серця та крупних судин 
у близнюків та поодиноконародженних 
підлітків» за спеціальністю «Анатомія 
людини». У 2003 році захистив докторську 
дисертацію «Морфофункціональний стан аденогіпофізу та надниркових за-
лоз після локального впливу на шкіру тварин високої і низької температур» 
за спеціальностю 14.03.01 — нормальна анатомія. Вчене звання старшого 
наукового співробітника отримав у 1991 році.

Старший науковий співробітник науково-дослідного центру Вінницького націо-
нального медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Науковий напрямок — функціональна морфологія та генетика розвитку.
Загальна кількість публікацій — 70 (статті та тези).
Рoбoчa aдpесa: вул. Пирогова, 56, Вінницький національний медичний уні-

верситет ім. М.І. Пирогова, науково-дослідний центр, м. Вінниця, 21036.
Дoмaшня адpесa: вул. Стеценка, буд. 50, кв. 77, м. Вінниця, 21009.
Телефони: роб. (0432) 570587; дом. (0432) 272837.
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Кущ  
Оксана Георгіївна.

Народилася 18 липня 1970 у м. Запоріжжя.
Закінчила Запорізький державний універ-
ситет.
Доктор біологічний наук (2009).
Старший викладач кафедри мікробіології, ві-
русології, імунології Запорізького державного 
медичного університету.
Шифр наукової спеціальності докторської 
дисертації: 14.03.01 — нормальна анатомія 
(біологічні науки).
Hayкoвий нaпpямок — морфогенез імунної 

системи і плаценти.
Автор 50 статей, 3 патентів, серед яких методичні рекомендації “Морфоло-

гические исследования для оценки иммунотоксичности лекарственных 
средств».

Рoбoчa aдpесa: пр-т Маяковського, 26, кафедра мікробіології, вірусології, 
імунології, м. Запоріжжя, 69035.

Дoмaшня адpесa: вул. Товариська, буд. 43, кв. 42, м. Запоріжжя, 69121.
Телефони: роб. (0612) 342631; дом. (0612) 723459.
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Лазарєв  
Костянтин Леонідович.
Народився 16 червня 1947 році у м. Нойш-

трелітц (Німеччина).
Закінчив Кримський медичний інститут 

у 1971 році.
Кандидат медичних наук (1979), доктор ме-

дичних наук (1992), професор (1994).
З 2000 року — завідувач кафедри медичної 

біології, паразито логії та генетики Крим-
ського медичного університету ім. С І. 
Георгієвського.

Шифр наукової спеціальності докторської 
дисертації: 14.03.01 — нормальна анатомія.

Науковий напрямок — пластичність і реактивність тканинних структур дея-
ких органів і систем за умов зміненого гомеостазу, трансплантологія.

Автор 160 наукових праць, 3 винаходів, 3 патентів, пiдручника «Medical 
Biology» 3 видання (2002, 2003, 2005), 20 навчальних посiбникiв, 
навчально-наукового кіно- відеофільму «Трансплантація нирки».

Підготував 1 кандидата наук.
Нагороджений Почесними Грамотами Верховної Ради АР Крим (2005), 

Мiнiстерства освiти i науки України (2006), Кабiнету Мiнiстрiв України 
(2006).

Рoбoчa aдpесa: бул. Леніна, 5/7, медичний універ ситет, кафедра медичної 
біології, пара зитології і генетики, м. Сімферо поль, 95006.

Телефони: роб. (0652) 294960; дом. (0652) 563754.
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Левицький  
Володимир Андрійович.

Народився 25 липня 1950 року у с. Зіньків 
Віньковецького району Хмельницької об-
ласті.
Закінчив Івано-Франківський державний 
медичний інститут (1974).
Доктор медичних наук (1998), професор 
(2000).
Завідувач кафедри нормальної анатомії 
Івано-Франківського державного медичного 
університету (2007).
Шифр наукової спеціальності докторської 

дисертації: 14.03.01 — нормальна анатомія.
Основним напрямком наукових досліджень є нейроморфологія. Започат-

кований новий напрямок наукових досліджень «Стан паренхіми різних 
внутрішніх органів, центральної та периферійної нервової систем, їх мікро-
циркуляторного русла при цукровому діабеті та під впливом загальної 
глибокої гіпотермії».

Автор 274 наукових публікацій, у т.ч. 2 монографії: “Стан складових компо-
нентів простої рефлекторної дуги в постнатальному розвитку” — 220 с.; 
“Структура органів імунної системи після дії малих доз іонізуючого ви-
промінювання” — 264 с. (в співавторстві), 15 методичних посібників та 
практикумів, 1 анатомічний латино-англо-арабський словник, 3 патенти на 
винаходи.

Під керівництвом захищені 1 докторська і 9 кандидатських дисертацій.
Рoбoчa aдpесa: вул. Галицька, 2, кафедра анатомії, м. Івано-Франківськ, 

76000.
Дoмaшня адpесa: вул. Сем’янчука, буд. 5, м. Івано-Франківськ, 76011.
Телефони: роб. (0342) 504035, (03422) 45124; (0342) 505824.
е-mail: levvlad25@mail.ru.
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Лемещенко  
Володимир Володимирович.
Народився 6 листопада 1972 року у м. Но-

рильську Таймирського автономного 
округу Красноярського краю, Росія.

Доктор ветеринарних наук (2006), професор 
(2008).

Професор кафедри анатомії і фізіології тва-
рин Південного філіалу Національного 
університету біоресурсів і природокорис-
тування України «Кримський агротехно-
логічний університет» (ПФ НУБіП України 
«КАТУ»).

Директор навчально-наукового центру харчових технологій та якості і безпеки 
продукції ПФ НУБіП України «КАТУ». Голова навчально-методичної комісії 
ПФ НУБіП України «КАТУ».

Дійсний член Кримської академії наук, член European Association of Veterinary 
Anatomists і Всеукраїнського наукового товариства анатомів, гістологів, 
ембріологів і топографоанатомів України.

Нагороджений Почесною грамотою Ради Міністрів АР Крим.
Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 16.00.02-патологія, онко-

логія і морфологія тварин.
Науковий напрямок — ветеринарна неонатологія, морфогенез кровоносних 

судин, печінки та імунокомпетентних органів у свійських тварин.
Автор біля 120 наукових і науково-методичних публікацій, у т.ч. 1 монографії, 

3 навчальних посібників та 8 декларативних патентів.
Рoбoчa aдpесa: вул. Научна, 1, смт Аграрне, ПФ НУБіП України «КАТУ» , кафе-

дра анатомії і фізіології тварин, м. Сімферополь, АР Крим, 95492.
Дoмaшня адpесa: вул Паркова, 7, кв. 905, смт Аграрне, м. Сімферополь, АР 

Крим, 95492.
Телефони: роб. (0652) 263532; моб. 8(097)6996249.
е-mail: lemeshenko@mail.ru
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Лузін  
Владис лав Ігорович.

Народився 22 липня 1964 року у м. Лу-
ганськ.
Закінчив Луганський медичний інститут, 
лікувальний факультет.
Доктор медичних наук (2001 р.), професор 
(2003).
Професор кафедри нормальної анатомії 
людини, проректор з наукової роботи Луган-
ського державного медичного університету.
Шифр наукової спеціальності докторської 
дисертації: 14.03.01 — нормальна анато-

мія.
Hayкoві нaпpямки — екологічна морфологія кісткової системи, морфогенез 

довгих трубчастих кісток при пластиці кісткових дефектів матеріалами різ-
номанітного походження.

Автор 340 наукових публікацій.
Підготував 2 кандидатів медичних наук.
Рoбoчa aдpесa: кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1. Луганський державний 

медичний університет, проректор з наукової роботи, м. Луганськ, 91045.
Дoмaшня адpесa: пл. Рози Люксембург, буд. 12, м. Луганськ, 91055.
Телефони: роб. (0642)630255; дом. (0642)533902.
е-mail: luzin@mail.dsip.net та chers2000@hotmail.com
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Лупир  
Віктор Михайлович.
Народився 3 березня 1938 року у с.м.т. Слав-

город Краснопільського району Сумської 
області.

Закінчив Харківський медичний інститут 
(1968).

Доктор медичних наук (1987), професор 
(1989).

Професор кафедри нормальної анатомії лю-
дини Харківського національного медич-
ного університету.

Академік Міжнародної академії інтегративної 
антропології та Української академії національного прогресу.

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 — нормальна 
анатомія.

Науковий напрямок — морфологія периферійної нервової системи на етапах 
онтогенезу та під впливом деяких факторів зовнішнього середовища.

Автор 250 наукових публікацій, в т.ч. монoгpaфiй — 6, підручників — 3, 
навчально-методичних посібників — 16, статей — 90, тез –123, 
патентів — 5.

Під керівництвом підготовано 2 докторів та 12 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: пр-т Леніна, 4, Харківський національний медичний універ-

ситет, кафедра нормальної анатомії людини, м. Харків, 61022.
Дoмaшня адpесa: пр-т Тракторобудівників, буд. 162, кв. 188, м. Харків, 

61129.
Телефони: роб. (0572) 7003626; дом. (0572) 667572.
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Луцик  
Олександр Дмитрович.

Народився 2 травня 1954 року у м. Львів.
Закінчив лікувальний факультет Львівського 
медичного інституту (1977).
Доктор медичних наук (1989), 
профессор(1992).
Завідувач кафедри гістології, цитології та 
ембріології Львівського національного ме-
дичного університету імені Данила Галицько-
го, проректор з наукової роботи ЛНМУ.
Лауреат Державної премії України в галузі 
науки і техніки (1994), нагорода Ярослава 

Мудрого АН ВШ України (1999).
Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.00.22 — гістологія та 

ембріологія людини.
Наукові напрямки — очищення лектинів та їх використання для гістохімічної 

характеристики вуглеводних детермінант органів і тканин людини та 
експериментальних тварин; вивчення можливостей лектинової гістохімії 
для селективного виявлення та встановлення гетерогенності окремих 
клітинних популяцій; дослідження експресії та перерозподілу клітинних 
і тканинних глікополімерів у процесі ембріогенезу, при деяких фізіоло-
гічних та патологічних станах організму (ендокринопатії, неоплазії та ін.); 
опрацювання української науково-методичної термінології; питання історії 
медичної науки та освіти.

Автор близько 220 наукових публікацій, серед них 3 авторських свідоцтва на 
винаходи та низка книг — 2 монографії, 3 словники, атлас, три переви-
дання підручника, переклади монографічної, навчальної та довідкової 
літератури.

Підготував 2 докторів та 1 кандидата наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний уні-

верситет ім. Данила Галицького, кафедра гістології, цитології та ембріології, 
м. Львів, 79010.

Дoмaшня адpесa: вул. К. Левицького, буд. 11а, кв. 5, м. Львів, 79005.
Телефони: роб. (0322) 769373, 786426; дом. (0322) 756559; факс. (032) 

2755947 е-mail: lutsyk(at)meduniv.lviv.ua
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Маврич  
Володимир Васильович.
Народився 16 грудня 1963 р.
Доктор медичних наук (м. Харків, 2006), про-

фесор (2006).
Професор кафедри анатомії людини Луган-

ського державного медичного універ-
ситету, професор анатомії St. Matthew’s 
University. Член Американського това-
риства анатомів (American Anatomical 
Association, USA, 2008), Німецького 
анатомічного товариства (Anatomische 
Gesellschaft, Germany, 2000).   .

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 – нормальна 
анатомія.

Науковий напрямок – структурно-функціональна організація опорно-рухової 
системи людини.

Автор понад 100 праць, з них: патентів – 3, статей і тез – понад 100.
Робоча адpесa: Department of Anatomy St. Matthew’s University, School of 

Medicine. Box 32330 SMB, Safe Haven, Leeward Three, Grand Cayman, B.W.I. .
Телефони: роб. 1(345)548-3667.
е-mail: vmavrych@smu.ky, prof.mavrych@gmail.com.
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Мажуга  
Петро Маркович.

Народівся 4 березня 1920 р. в с. Петрушки Ріпкінського району Чернігівської 
області.

Доктор біологічних наук (1962), професор (1965).
Почесний співробітник кафедри анатомії Національного аграрного університе-

ту. .
Засновник відділу “Цитології і гістогенезу” Інституту Зоології Академії наук 

України, згодом директор цього інституту. Неодноразово обирався за-
ступником академіка-секретаря Відділення загальної біології Академії 
наук України. Нагороджений: Похвальною Грамотою Міністра Вищої Освіти 
Радянського Союзу (1948), медаллю “За доблестный труд» (1970), медаллю 
“За трудовое отличие» (1981). За цикл робіт “Функціональний аналіз роз-
витку скелета, кровотворної та судинної систем кінцівок тварин і людини” 
лауреат премії Ім. Д.К.Заболотного (1983). За оцінкою наукових заслуг Між-
народний Біографічний центр (Кембридж, Англія) у 1991 році вписав імя 
професора Мажуги П.М. до міжнародного довідника про видатних вчених-
інтелектуалів “Хто є Хто”, а у 2000 році визнав його людиною ХХ сторіччя. 
Як учасник бойових дій у Вітчизняній війні нагороджений 14 медалями 
(в тому числі медаллю Ім. Г.К. Жукова), орденом  Отечественной войны II 
степени, орденом “За мужність”. .

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: цитологія, гістологія і 
ембріологія.

Науковий напрямок - проблеми функціональної морфології кістяка, суглобів, 
кісткового мозку, кровоносної системи кінцівок тварин і людини. Екологіч-
на біологія і патоморфологія.

Автор 236 наукових праць, з них 9 монографій з проблем еволюційної морфо-
логії, ембріології, цитології, загальної біології. .

Підготував 18 кандидатів і 3 докторів наук, керував понад 30 дипломними 
роботами. .

Дoмaшня адpесa: Княжий затон, 2/30, кв. 406, м. Київ, 02095. .
Телефон: дом. (044) 5852087.
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Макар  
Богдан Григорович.
Народився 1 листопада 1947 року в с. Гаї за 

Рудою Зборівського району Тернопіль-
ської області.

Закінчив Чернівецький державний медичний 
інститут (1973).

Доктор медичних наук (2004), професор 
(2005).

Завідувач кафедри анатомії людини Буковин-
ського державного медичного універси-
тету (2001).

Нагороджений Дипломом ІІ ступеня Виставки 
народного господарства України, Почесною грамотою Міністерства освіти 
та науки України, Почесною грамотою МОЗ України, Профспілковою відзна-
кою федерації профспілок України, лауреат премій ім. Ю. Федьковича та О. 
Поповича, Відмінник охорони здоров’я України.

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 — нормальна 
анатомія.

Науковий напрямок — вивчення розвитку та становлення топографії органів 
дихальної і травної систем в онтогенезі людини.

Автор понад 360 наукових праць, серед яких 3 монографії, 10 навчальних по-
сібників, атласу клінічної анатомії ЛОР органів, 5 патентів, 38 раціоналіза-
торських пропозицій.

Підготував 7 кандидатів наук, 1 магістра медицини.
Рoбoчa aдpесa: вул. Ризька, 3, м. Чернівці, 58000.
Дoмaшня адpесa: вул. О. Кобилянської, буд. 53, кв 30, м. Чернівці, 58000.
Телефони: роб. (0372) 523963; дом. (0372) 552614.
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Мас ловський  
Сергій Юрійович.

Народився 7 червня 1940 року у м. Харків.
Закінчив Харківський державний медичний 
інститут (1963).
Кандидат медичних наук (1964), доцент 
(1972), доктор медичних наук (1986), про-
фесор (1988).
Завідувач кафедри гістології, цитології та 
ембріології Харківського національного ме-
дичного університету (з 1996).
Академік міжнародної академії інтегративної 
антропології.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03 з захисту докторських дисертацій.
Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 — анатомія 

людини.
Науковий напрямок — індивідуальна морфологічна мінливість нервової сис-

теми людини.
Автор понад 230 наукових робіт.
Підготував 8 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: пр-т Леніна, 4, ХНМУ, м. Харків, 61022.
Дoмaшня адpесa: вул. 23 серпня, 40, кв. 37, м. Харків, 61072.
Телефони: роб. (057) 7077270.
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Масна  
Зоряна Зеновіївна.
Народилася 13 квітня 1967 року у м. Львів.
Закінчила Львівський державний медичний 

інститут (1989).
Доктор медичних наук (2005), професор 

(2006).
Професор кафедри нормальної анатомії 

Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького.

Шифр наукової спеціальності докторської 
дисертації: 14.03.01 — нормальна ана-
томія.

Напрями наукових досліджень — вивчення морфогенезу і ангіоархітектоніки 
кори головного мозку в нормі, за умов ішемії та при коригувальних впливах, 
зокрема, під дією випромінювання гелій-неонового лазера; вікові осо-
бливості структури та мінерального складу твердих тканин зубощелепного 
апарату людини в пре- і постнатальному періодах онтогенезу; особливості 
вікових змін у структурі та мінеральному складі кісткової тканини в осіб, що 
проживають в Прикарпатському регіоні; дослідження особливостей росто-
вагового співвідношення осіб підліткового та юнацького віку, що проживають 
на Львівщині.

Автор 130 наукових і навчально-методичних праць, в т.ч. 6 патентів на ви-
нахід, 2 атласів, довідника, 3 навчальних та 3 навчально-методичних по-
сібників.

Адреса робоча: вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний уні-
верситет імені Данила Галицького, кафедра нормальної анатомії, м. Львів, 
79010.

Адреса домашня: вул. Ген. Тарнавського, 19, кв. 5, м. Львів, 79017.
Телефони: роб. (032) 2786443; дом. (032) 2754917.
е-mail: masna.zz@gmail.com
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Матешук-Вацеба  
Леся Ростис лавівна.

Народилася 20 вересня 1957 року у м. Львів.
Закінчила Львівський державний медичний 
інститут.
Доктор медичних наук (2001), професор 
(2004).
Професор кафедри нормальної анатомії 
Львівського національного медичного уні-
верситету імені Данила Галицького.
Шифр наукової спеціальності докторської дис-
ертації: 14.03.01 — нормальна анатомія.
Науковий напрямок — морфогенез і архі-

тектоніка судинного русла ряду органів у пре- і постнатальному періодах 
онтогенезу, при експериментальних порушеннях гемоциркуляції та корегу-
вальних впливах.

Автор 117 наукових публікацій.
Підготувала 1 кандидата медичних наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний уні-

верситет, кафедра нормальної анатомії, м. Львів, 79010.
Дoмaшня адpесa: вул. С.Петлюри, буд. 51, кв. 10, м. Львів, 79021.
Телефони: роб. (0322) 786443; дом. (032) 2920449.
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Машталір  
Марина Анатоліївна.
Народилася 28 серпня 1972 у м. Дніпропе-

тровськ.
Закінчила Дніпропетровську державну ме-

дичну академію.
Доктор медичних наук (2007), професор 

(2008).
Професор кафедри анатомії людини Дні-

пропетровської державної медичної 
академії.

Шифр наукової спеціальності докторської 
дисертації: 14.03.01 — нормальна ана-
томія.

Науковий напрямок — дослідження нормального та аномального розвитку 
серця і судин в онтогенезі тварин та людини.

Автор 92 публікацій, в т.ч. 1 монографії, 8 посібників, словника, 51 статті, 17 
тез, 7 патентів.

Рoбoчa aдpесa: вул. Севастопольська, 17, Дніпропетровська державна ме-
дична академія, кафедра анатомії людини, м. Дніпропетровськ , 49005.

Дoмaшня адpесa: вул. Боженка, буд. 1, кв. 2, м. Дніпропетровськ, 49050.
Телефони: роб. (056) 7135414; моб. 8(067) 7192618.
е-mail: rada-mashtalir@mail.ru
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Мельник  
Наталія Олексіївна.

Народилася 3 листопада 1970 року у м. Києві.
У 1993 році закінчила Київський університет 
імені Тараса Шевченка за спеціальністю 
“Біолог-генетик”. В грудні 1993 року вступила 
до аспірантури за спеціальністю „гістологія, 
цитологія, ембріологія” у Національний ме-
дичний університет імені О. О. Богомольця, 
після закінчення якої, у 1996 році захистила 
кандидатську дисертацію “Стан лімфатичних 
вузлів в умовах регенерації периферійного 
нерва”.

З 1 грудня 1996 року до 1 жовтня 2002 року працювала на посаді асистента ка-
федри гістології та ембріології Національного медичного університету імені 
О. О. Богомольця, а з 1 жовтня 2002 року до 1 жовтня 2005 року навчалась 
у докторантурі на кафедрі гістології та ембріології.

У 2005 році захистила докторську дисертацію на тему: “Структура деяких ор-
ганів нервової та імунної систем за умов демієлінізації та ремієлінізації”. 
Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.09 — гістоло-
гія, цитологія, ембріологія.

Науковий напрямок — вивчення можливостей прискорення регенеративних 
процесів при демієлінізації нервових волокон у центральній та периферій-
ній нервовій системах; дослідження реактивних змін органів імунної сис-
теми за умов ушкодження центральної та периферійної нервової системи; 
визначення травматичних ушкоджень та регенерації нервової системи за 
умов корінцево-судинного синдрому.

Автор 105 наукових публікацій, у т.ч. 3 патенти та 8 навчально-методичних 
праць, з яких 1 підручник.

Рoбoчa aдpесa: пр-т Перемоги, 34, Національний медичний університет ім. 
О. О. Богомольця, морфологічний корпус, кафедра гістології та ембріології, 
м. Київ, 03057.

Телефон: роб. (044) 4544989.
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Мірошніченко  
Олена Вікторівна.
Народилася 15 липня 1939 року в м. Крама-

торськ, Донецької області.
Закінчила Харківський національний медич-

ний університет (колишній ХМІ) у 1962 
році.

Кандидат медичних наук (1970), докор ме-
дичних наук (1980), професор (1993).

Професор кафедри гістології, цитології та 
ембріології Харківського національного 
медичного університету.

Шифр наукової спеціальності: 14. 03. 09 — 
гістологія, цитологія та ембріологія.

Наукові напрямки — нейрогліально-капілярні відносини в головному мозку 
людини; нейроно-ендокрина регуляція репаративних процесів.

Опублікувала понад 115 наукових робіт.
Підготувала 2 кандидатів медичних наук.
Рoбoчa aдpесa: пр-т Леніна 4, ХНМУ, м. Харків, 61022.
Дoмaшня адpесa: вул. Чичибабіна 9, кв. 83, м. Харків, 61058.
Телефон: роб. (057) 7077351.
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Мішалов  
Володимир Дем'янович.

Народився 20 січня 1969 р. в м. Нікополь Дніпропетровської області.
Доктор медичних наук (1994), професор (2001).
Завідувач кафедри судової медицини Київської медичної академії післяди-

пломної освіти ім. П. Л. Шупика.
Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 - нормальна 

анатомія.
Науковий напрямок - морфофункцюнальні, біофізичні та токсикологічні крите-

рії визначення патоморфолопчних проблем судово-медичної діагностики 
(раптова смерть, екзогенні інтоксикації, давність настання смерті, механіч-
ні пошкодження).

Автор понад 110 наукових праць, 14 винаходів, співавтор кількох монографій.
Підготував 3 кандидатів медичних наук. .
Робоча адpесa: вул. Оранжерейна, 9, кафедра судової медицини КМАПО ім. 

П. Л. Шупика, м. Київ, 04112. .
Телефон: роб. (044) 4409798.
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Мотуляк  
Андрій Памфілович.
Народився 8 червня 1966 року у м. Луцьк 

Волинської області.
Закінчив Івано-Франківський державний ме-

дичний інститут з відзнакою (1992).
Кандидат медичних наук (1996), доктор ме-

дичних наук (2007).
Професор кафедри гістології, цитології та 

ембріології Івано-Франківського держав-
ного медичного університету.

Аспірант (1992), асистент (1995), доцент 
(2001), професор кафедри гістології, цито-
логії та ембріології (2008).

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.09 — гістологія, 
цитологія, ембріологія.

Наукові напрямки — екологічна гістологія, морфогенез органів імунної сис-
теми, ультраструктурні аспекти апоптозу, компенсаторно-пристосувальні 
процеси в органах травної, нервової та серцево-судинної систем.

Автор 116 наукових публікацій, в т.ч. монографій — 2, посібник — 1.
Рoбoчa aдpесa: вул. Галицька, 2, ІФДМУ, кафедра гістології, цитології та ембрі-

ології, м. Івано-Франківськ, 76000.
Дoмaшня адpесa: вул. Бельведерська, 42/53, м. Івано-Франківськ, 76010.
Телефони: роб. (03422) 45063; дом. (03422) 42110; моб. 8(067)9081555.
е-mail: andrewmotulyak@yahoo.co.uk
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Новак  
Віталій Петрович.

Народився 01 липня 1946 року, в с. Плетений 
Ташлик Маловисківського району Кіровоград-
ської області.
Закінчив Білоцерківський сільськогосподар-
ський інститут (1969).
Завідувач кафедри анатомії і гістології Біло-
церківського державного аграрного універси-
тету (з 1997).
В 1974 році захистив кандидатську дис-
ертацію на тему: «Експериментально-
морфологічне дослідження між хребцевих 

дисків свійських тварин». В 1989 році захистив докторську дисертацію на 
тему «Структурно-функціональні особливості элементів м’якого остову 
кінцівок ссавців».

З 1986 по 2005 роки — проректор із заочної освіти. З 2005 року і по теперіш-
ній час — перший проректор Білоцерківського національного аграрного 
університету.

З 1998 року — член експертної ради ВАК України, а з 2000 року по 2004 рік — 
заступник її голови. Член спеціалізованої вченої ради у Білоцерківському 
національному аграрному університеті. Нагороджений орденом «Знак по-
шани» (1986), має почесне звання «Заслужений працівник народної освіти 
України» (1996), нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів 
України (2000) та відзнакою Міністерства аграрної політики України.

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 16.00.02 — патологія, 
онкологія і морфологія тварин.

Основний напрям наукової діяльності — експериментально-морфологічне 
дослідження реактивних властивостей сполучно-тканинних компонентів 
органів локомоторного апарату ссавців і птахів.

Автор 135 наукових публікацій, у т.ч. 1 монографії та 2 підручників.
Під керівництвом підготовлено і захищено 3 кандидатські дисертації.
Робоча адpесa: Соборна площа, 8/1, м. Біла Церква, Київська обл., 09117.
Дoмaшня адpесa: вул. Нова 5/21, м. Біла Церква, Київська обл., 09117.
Телефони: роб. (04463) 53574; дом. (04463) 91870.
е-mail: daria@btsau.kiev.ua.
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Олійник  
Ігор Юрійович.
Народився 30 березня 1961 року в с. Дубрав-

ка Жидачівського р-ну Львівської області.
Закінчив з відзнакою Чернівецький дер-

жавний медичний інститут, „лікувальна 
справа” (1989).

Доктор медичних наук (2008), доцент (2001).
Доцент кафедри патоморфології та судової 

медицини Буковинського державного 
медичного університету (з 1999).

Член редакційної колегії наукового фахового 
видання України „Клінічна анатомія та 
оперативна хірургія”.

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 — нормальна 
анатомія.

Наукові напрямки — дослідження статево-вікових закономірностей будови 
і топографо-анатомічних взаємовідношень органів та структур в онтогенезі 
людини, особливості вікової та статевої ембріотопографії; вивчення специ-
фічності вуглеводної детермінації клітин ендокринних органів у пренаталь-
ному онтогенезі людини.

Автор 145 наукових праць, зокрема, монографій — 1, навчальних посібни-
ків — 9, статей — 49, тез — 82, патентів на винаходи та корисні моде-
лі — 4.

Науковий керівник студентської науково-дослідної роботи з морфології лю-
дини, відзначеної Дипломом I ступеня АМН України та Асоціації студентів-
медиків України (1997).

Рoбoчa aдpесa: Театральна площа, 2, м. Чернівці, 58000.
Дoмaшня адpесa: вул. Чапаєва, буд. 39, кв. 16, м. Чернівці, 58018.
Телефони: роб. (0372) 514757; дом. (0372) 515574, моб. (050) 1943577.
е-mail: olijnyk@cv.ukrtel.net 
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Ольховський  
Василь Олексійович.

Народився 30 квітня 1955 року в селі Кленове 
Богодухівського району Харківської області.
Вихованець харківської анатомічної школи, 
учень професорів В.В. Бобіна та В.М. Лупиря.
Закінчив з відзнакою лікувальний факультет 
Харківського державного медичного інститу-
ту (1978).
Завідувач кафедри судової медицини та 
основ права Харківського національного ме-
дичного університету.
Аспірант кафедри нормальної анатомії (1978). 

Асистент кафедри нормальної анатомії (1981-1987); доцент кафедри нор-
мальної анатомії (1987 — 2003). Завідувач кафедри судової медицини та 
основ права Харківського національного медичного університету (з 2003).

Кандидат медичних наук (1984), доктор медичних наук (2004), професор 
(2005).

Член-кореспондент Міжнародної академії інтегративної антропології (2000); член 
спеціалізованої вченої ради ХНМУ Д 64.600.03 по захисту докторських дисер-
тацій за спеціальностями «нормальна анатомія» та «патологічна фізіологія».

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 — нормальна 
анатомія.

Науковий напрямок — морфологія периферійної нервової системи на ета-
пах онтогенезу; розробка методу оцінки вірогідності висновків судово-
медичного експерта при встановленні причин смерті з урахуванням 
ступеня характерності її діагностично-значимих ознак; історичні аспекти 
розвитку та становлення харківської судово-медичної школи.

Автор 230 наукових праць, у т.ч. 3 монографій, 2 підручників, 18 навчальних 
посібників, 97 статей, 100 тез, 10 патентів.

Підготував 5 кандидатів медичних наук та 1 магістра медицини зі спеціальнос-
ті «судова медицина».

Рoбoчa aдpесa: пр-т Леніна, 4, Харківський національний медичний універси-
тет, завідувач кафедри судової медицини та основ права, м. Харків, 61022.

Дoмaшня адpесa: вул. Луї Пастера, буд. 324, кв. 181, м. Харків, 61172.
Телефони: роб. (057) 7121225; 7125541; дом. (057) 7795494; моб. 

8(063)2364460.
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Ороховський  
Валентин Йосипович.
Народився 27 травня 1940 р. в м. Донецьк.
Доктор медичних наук (1984), професор (1986). .
Професор кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією Донецького 

державного медичного університету ім. М. Горького.
Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.01.03 - хірургія.
Науковий напрямок - експериментально-морфологічне та клінічне обґрунту-

вання нових відео-ендоскопічних операцій.
Автор 212 наукових праць, 9 монографій, 25 авторських свідоцтв та патентів.
Підготував 6 кандидатів і 2 докторів наук.
Робоча адpесa: просп. Ілліча, 16, медичний університет, кафедра оперативної 

хірургії і топографічної анатомії, м. Донецьк, 83003.
Дoмaшня адpесa: бул. Пушкіна 35, кв. 19, м. Донецьк, 83055.
Телефони: роб. (0622) 955349; дом. (062) 3042296. .
е-mаі1: vа1іа@dts.соm.uа .
.
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Пикалюк  
Василь Степанович.

Народився 16 листопада 1954 р. в с. Масло-
вець Любомльського району на Волині.
Доктор медичних наук (1991), професор 
(1993), дійсний член АН ВО України (2007).
Завідувач кафедри нормальної анатомії 
людини Кримського державного медичного 
університету ім. С. І. Георгієвського.
Перший віце-президент Всеукраїнського на-
укового товариства АГЕТ, голова Кримського 
відділення ВНТ АГЕТ, член редакційних коле-
гій 6 фахових видань.

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.00.02 — анатомія 
людини.

Hayкoві нaпpямки — екологічна та функціональна остеологія; експеримен-
тальна та клінічна лікворологія; система стовбурових клітин.

Автор 420 наукових праць (в т.ч.: монoгpaфiї — 5, пiдpyчники — 6, посібники 
тa пpaктикуми — 37, словники — 2), 8 пaтентiв, aвтopських свiдоцтв.

Пiдгoтував 13 кандидатів і 3 докторів наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Р. Люксембург 27а, кафедра нормальной анатомии лю-

дини, м. Симферополь, 95006.
Телефони: роб. (0652) 273785, 278996.
е-mail: krym-ahet@yandex.ru та pikaluk@yandex.ru.
http: //www.siteanatomy.narod.ru та http: //www.anatomycsmu.at.ua.
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Півторак  
Володимир Ізяс лавович.
Народився 28 листопада 1952 року в с. 

Дружне Калинівського району Вінницької 
області.

Закінчив Вінницький медичний інститут ім. 
М.І. Пирогова (1976).

Доктор медичних наук (1999), професор 
(2002).

Професор кафедри оперативної хірургії 
і то пографічної анатомії Вінницького на-
ціонального медичного університету ім. 
М. І. Пирогова.

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 — нормальна 
анатомія.

Науковий напрямок — з'ясування ланок патогенезу шляхом математичного, 
експериментального моделювання та розробка нових методів хірургічного 
лікування захворювань шлунково-кишкового тракту.

Автор 202 публікації, 36 патентів й авторських свідоцтв.
Підготував 4 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Пирогова, 56, Вінницький національний медичний 

університет ім. М.І. Пирогова, кафедра оперативної хірургії і топографічної 
анатомії, м. Вінниця, 21018.

Дoмaшня адpесa: вул. Порика, 27, кв. 37, м. Вінниця, 21021.
Телефони: роб. (0432) 353379; дом. (0432) 463549; моб. 8(067)7576486.
е-mail: рivtorakv@gmail.com
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Піскун  
Раїса Петрівна.

Народилася 1 січня 1946 року у с. Пагурці 
Хмільницького району Вінницької області.
Закінчила біологічний факультет Київського 
національного університету ім. Т.Г. Шевченка 
(1971).
Доктор біологічних наук (1992), професор 
(1995).
Завідувач кафедри медичної біології Ві-
нницького національного медичного універ-
ситету ім. М.І. Пирогова (з 1993).
Заслужений працівник освіти України (2007), 

лауреат Державної премії в галузі науки і техніки.
Шифри наукової спеціальності докторської дисертації: 14.00.23 — гістологія 

і ембріологія людини, 14.00.02 — анатомія людини.
Науковий напрямок — прикладна та екологічна морфологія.
Автор 255 наукових праць, в т.ч. монографії „Вінборон — лікарський засіб з 

політропними фармакологічними ефектами», підручника «Медична біо-
логія», 10 посібників та 5 практикумів, статей і тез. Автор 2 деклараційних 
патентів.

Підготувала 5 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Пирогова, 56, медичний університет, кафедра медичної 

біології, м. Вінниця, 21018.
Дoмaшня адpесa: вул. Р. Скалецького, 38а, кв. 13, м. Вінниця, 21018;.
Телефони: роб. (0432) 359394; дом. (0432)582889; моб. 8(067)4301136.
е-mail: piskyn2006@mail.ru
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Пішак  
Василь Павлович.
Народився 3 листопада 1940 року в с. Селище 

Сокирянського району Чернівецької об-
ласті.

Закінчив Чернівецький держвний медичний 
інститут (1966) та біологічний факультет 
Чернівецького національного університе-
ту ім. Ю.Федьковича (1974).

Доктор медичних наук (1985), професор 
(1986),.

Завідувач кафедри медичної біології, генети-
ки та гістології Буковинського державного 
медичного університету, ректор БДМУ.

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.00.17 — нормальна 
фізіологія.

Науковий напрямок — механізми регуляції хроноритмів у ссавців.
Член-кореспондент АПН України (2003). Головний редактор наукових ви-

дань „Буковинський медичний вісник” та „Клінічна та експериментальна 
патологія”. Член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та 
докторських дисертацій при Чернівецькому національному університеті ім. 
Ю.Федьковича.

Автор понад 900 наукових праць, 10 монографій, 5 підручників, 3 словників, 10 
навчальних посібників.

Підготував 6 докторів наук та 14 кандидатів наук.
Нагороджений орденом „Знак Пошани” (1986), „За заслуги ІІІ та ІІ ступенів” 

(2000, 2006). Орден „Володимира Великого” (2004), Заслужений працівник 
народної освіти України” (1992), Лауреат державної України премії в галузі 
науки і техніки (2007).

Рoбoчa aдpесa: Театральна пл., 2, м. Чернівці, 58002.
Дoмaшня адpесa: вул. Крилова, 11, кв. 4, м. Чернівці, 58002.
е-mail: office@bsmu.edu.ua.
Телефони: роб. (0372) 553754; дом. (03734) 36200.
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Поворознюк  
Владис лав Володимирович.

Народився 22 жовтня 1954 року у с. Сидори 
Білоцерківського району Київської області.
Закінчив Київський медичний інститут ім. 
О. О. Богомольця.
Доктор медичних наук (1999), професор 
(2000).
Керівник відділу клінічної фізіології та па-
тології опорно-рухового апарату Інституту 
геронтології АМН України (1992).
Президент Української асоціації остеопорозу, 
член правління Всесвітньої асоціації остео-

порозу (IOF), президент Української асоціації менопаузи, андропаузи та 
захворювань кістково-м'язової системи, директор Українського науково-
медичного центру проблем остеопорозу, віце-президент асоціації ревмато-
логів України, член президії Української асоціації ортопедів-травматологів, 
заступник голови науково-медичного товариства геронтологів та геріатрів 
України, головний редактор журналу «Проблеми остеології», член Громад-
ської Ради Української Федерації громадських організацій сприяння охороні 
здоров'я громадянського суспільства.

Почесні звання: Лідер України (2004). Заслужений діяч науки і техніки України 
(2006).

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.01.21. — травматоло-
гія та ортопедія.

Наукові напрямки — епідеміологія, патогенез, діагностика, профілактика та 
лікування захворювань опорно-рухового апарату, вікові зміни кістково-
м’язової системи, статеві відмінності, особливості порушень при супутній 
патології різних органів і систем.

Автор понад 800 наукових робіт, у тому числі 15 монографій, 26 патентів.
Під керівництвом захищено 3 докторські та 26 кандидатських дисертацій.
Рoбoчa aдpесa: вул. Вишгородська, 67, Інститут геронтології АМН України, 

Київ, 04114.
Дoмaшня адpесa: вул. м. Коцюбинського, б.2, кв. 24, Київ, 01030.
Телефони: роб. (044) 4310550; факс (044) 4304174.
е-mail: okfpoda@zeos.net та roksolan@zeos.net
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Попов  
Олександр Георгійович.
Народився 6 вересня 1941 року у м. Одеса.
Закінчив Одеський медичний інститут ім. 

М. І. Пирогова.
Доктор медичних наук (1992), професор 

(1993).
Завідувач кафедри оперативної хірургії та 

топографічної анатомії Одеського дер-
жавного медичного університету.

Голова Одеського обласного відділення на-
укового товариства АГЕТ України.

Шифр наукової спеціальності: 14.01.39.
Науковий напрямок — експериментальне вивчення структурно-

функціональних змін органів і тканин в умовах несприятливих факторів 
зовнішнього середовища та можливості їх корекції.

Автор 245 публікацій, у тому числі монографій — 3, навчально-методичних 
посібників — 26, винаходів — 5.

Підготував 5 кандидатів медичних наук.
Рoбoчa aдpесa: пров. Валіховський, 2, Одеський державний медичний уні-

верситет, кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії, м. Одеса, 
65082.

Дoмaшня адpесa: пров. Успенський, буд. 23, кв. 28, м. Одеса, 65045.
Телефони: роб. (048) 7237388; дом. (048) 7264693.
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Попович  
Юрій Іларіонович.

Народився 15 квітня 1956 р. в м. Дунаївці Хмельницької області.
Доктор медичних наук (1999), професор (2002).
Професор кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Івано-

Франківського державного медичного університету. .
Проректор з питань гуманітарної освіти і виховання ДВНЗ “Івано-Франківський 

державний медичний університет”.
Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 - нормальна 

анатомія.
Науковий напрямок - дослідження стану місцевого нервового, ендокринного 

та імунного апаратів травного тракту в різних вікових групах у людей та 
тварин, при його патологічних станах та після окремих оперативних втру-
чань.

Автор 76 публікацій, з них: навчальний посібник - 1, навчальні методичні вка-
зівки - 2, інформаційний лист - 1, статті - 44, тези – 29.

Робоча адpесa: вул. Галицька, 2, кафедра оперативної хірургії і топографічної 
анатомії, Івано-Франківськ, 76000. .

Дoмaшня адpесa: вул. Галицька, 120, кв. 24, Івано-Франківськ, 76008. .
Телефони: роб. (03422) 45074; дом. (0342) 581495. .
е-mail: ророvусh@іtс.іf.uа .
.
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Портус  
Роман Михайлович.
Народився 2 жовтня 1936 року на Холмщині.
Закінчив Чернівецький медичний інститут 

(1964).
Доктор медичних наук (1987), професор 

(1988).
Професор кафедри лабораторної діагностики 

та загальної патології Запорізької ме-
дичної академії післядипломної освіти 
(2007).

Шифри наукової спеціальності докторської 
дисертації: 14.00.44 — серцево-судинна 
хірургія та 14.00.15 — патологічна анатомія.

Науковий напрямок — морфологія судин людини в нормі та патології.
Автор 125 публікацій, в т.ч. словника-довідника з клінічної анатомії (російсько-

українсько-латинський, обсягом 555 сторінок) та 4 патентів.
Рoбoчa aдpесa: бульвар Вінтера 20, Запорізька медична академія післяди-

пломної освіти, м. Запоріжжя, 69096.
Дoмaшня адpесa: вул. Дунайська, буд. 14, кв. 56, м. Запоріжжя, 69001.
Телефони: роб. (0612) 571719; (0612) 324799.
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Пришляк  
Антоніна Михайлівна.

Народилася 28 вересня 1954 року в с. Вертіїв-
ка Ніжинського району Чернігівської області.
Доцент кафедри анатомії людини (1992), док-
тор медичних наук (2009).
Завідувач кафедри філософії, суспільних 
дисциплін та іноземних мов Тернопільського 
державного медичного університету (2009).
Шифр наукової спеціальності докторської 
дисертації: 14.03.01 — нормальна анатомія 
людини.
Докторську дисертацію, на тему «Морфо-

функціональні закономірності адаптаційних і дизадаптаційних змін серце-
вого м’яза при його токсичних ураженнях», захистила 24 травня 2009 р.

Автор біля 100 наукових статей, тез доповідей конгресів та конференцій, лек-
цій, методичних розробок, навчальних посібників, компакт-диску з розділу 
анатомії людини «Спланхнологія».

Робочі адреси: вул. Руська 12, кафедра анатомії людини, м. Тернопіль, 46001; 
вул. Чехова, 3, кафедра філософії суспільних дисциплін та іноземних мов, 
м. Тернопіль, 46001.

Дoмaшня адpесa: Майдан Перемоги 4, кв. 11, м. Тернопіль, 46004.
Телефони: роб. (0352) 252661, 431278; дом. (0352) 534423; моб. 

8(067)3160888
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Проніна  
Олена Миколаївна.
Народилася 7 серпня 1958 року в м. Харків.
Доктор медичних наук (2001), професор 

(2003).
Завідувач кафедри оперативної хірургії та 

топографічної анатомії ВДНЗУ „Українська 
медична стоматологічна академія” (м. 
Полтава).

Академік міжнародної академії інтегративної 
антропології (2008).

Замісник голови Проблемної комісії МОЗ Укра-
їни та АМН України „Морфологія людини”.

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.00.02 — нормальна 
анатомія.

Наукові напрямки — особливості топографії, структурної організації приносо-
вих пазух людини, експериментальне обґрунтування використання нових 
шовних матеріалів в хірургії.

Автор 187 публікацій, 6 патентів.
Підготувала 2 кандидатів медичних наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Шевченка, 23. ВДНЗУ „Українська медична стоматоло-

гічна академія”, кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії, 
м. Полтава, 36024.

Дoмaшня адpесa: вул. Алмазна, 14, кв. 9, м. Полтава, 36023.
Телефони: роб. (05322) 75181, 72484; дом. (0532) 637164; моб. 8(050)6686851.
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Пушкар  
Михайло Степанович.

Народився 25 жовтня 1940 року у с. Хирів Ста-
росамбірського району Львівської області.
Закінчив Вінницький медичний інститут їм. 
М.І. Пирогова (1966).
Доктор медичних наук (1992), професор 
(1993).
Завідувач кафедри гістології, цитології та 
ембріології Вінницького національного 
медичного університету ім. М.І. Пирогова 
(1992).
Відмінник охорони здоров'я.

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.00.15 — патологічна 
анатомія.

Науковий напрямок — екологічна морфологія.
Автор 151 наукових праць, в т.ч. підручників — 2 англ.мовою; посібників — З, 

авторських свідоцтв на винаходи — 4.
Підготував 6 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Пирогова, 56, Медичний університет, кафедра гістології, 

цитології та ембріології, м. Вінниця, 21018.
Дoмaшня адpесa: вул. Стахурського, буд. 6, кв. 116, м. Вінниця, 21018.
Телефони: роб. (0432) 353550; дом. (0432) 468035; моб. 8(067)9912271.
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Родіонова  
Наталія Василівна.
Народилася 6 травня 1945 року у м. Біла 

Церква Київської області.
Закінчила Київський державний університет 

ім. Тараса Шевченка (нині Київський 
національний університет ім. Тараса 
Шевченка), біологічний факультет (1968), 
отримала спеціальність біолог-цитолог, 
гістолог, ембріолог.

Доктор біологічних наук (1989), професор 
(2005).

Завідувач відділом цитології та гістогенезу 
Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України (з 1988).

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 03.00.11 — гістологія, 
ембріологія, цитологія.

Науковий напрямок — пізнання закономірностей розвитку, функціональної 
морфології і адаптивних властивостей кісткової тканини в онтогенезі у на-
земних хребетних; з'ясування цитологічних особливостей морфогенетич-
них процесів в кістковому скелеті, а також їх порушень при дії на організм 
антропогенних забруднювачів зовнішнього середовища (радіактивних ре-
човин, свинцевих та фенольних сполук); дослідження клітинних механізмів 
адаптації і дезадаптації кісткового скелету та особливості розвитку остео-
пенії і остеопорозу в умовах мікрогравітації та тривалої гіпокінезії.

Автор 175 наукових публікацій, в т.ч. 3 монографії, 120 статей.
Під керівництвом підготовлено 6 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Б. Хмельницького,15, Київ-30, 01601.
Телефони: роб. (044) 2351070; роб. тел./факс: (044) 2349084.
е-mail: arian@izan.kiev.ua.
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Ромаєв  
Сергій Миколайович.

Народився 24 травня 1947 року у м. Дзер-
жинськ Горьківської області.
Закінчив Харківський медичний інститут 
(1971).
Доктор медичних наук (1995), професор 
(2000).
Професор кафедри ендоскопії, хірургії та то-
пографічної анатомії (з 1996).
Декан хірургічного факультету (2004-2005), 
проректор з наукової роботи (2006-2008) Хар-
ківської медичної академії післядипломної 
освіти.

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.00.01 — акушерство 
та гінекологія.

Наукові напрямки — теоретичні та практичні питання застосування високо 
енергійних лазерів при хірургічних та гінекологічних оперативних втручан-
нях; розробка та застосування лазерних затискачів та зшиваючи апаратів 
в хірургії та гінекології; розробка та обґрунтування методу фото динамічної 
терапії при лікуванні запальних захворювань в хірургії, гінекології, оторіно-
ларингології, стоматології.

Автор 145 наукових публікацій, в т.ч. монографій та навчальних посібників — 
7, авторських свідоцтв на винахід та патентів — 8.

Підготував 3 кандидатів медичних наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Корчагінців, 58, Харківська медична академія після-

дипломної освіти, кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії, 
м. Харків, 61176.

Дoмaшня адpесa: вул. Героїв Праці, буд. 58, кв. 59, м. Харків, 61135.
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Романюк  
Анатолій Миколайович.
Народився 26 лютого 1955 року у с. Миньківці 

Дунаєвецького району Хмельницької об-
ласті.

Закінчив Тернопільський державний медич-
ний інститут.

Доктор медичних наук (1992), професор 
(1995).

Завідувач кафедри патоморфології, судової 
медицини, цитології, ембріології і гіс-
тології медичного інституту Сумського 
державного університету (1993).

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 (нормальна ана-
томія людини) та 14.03.02 (патологічна анатомія людини).

Науковий напрямок — екологічна морфологія, остеологія; патоморфологія 
проліферативних процесів.

Автор 168 публікацій, в т.ч. посібників — 4, статей — 86, тез — 78.
Підготував 4 кандидатів медичних наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Привокзальна, 31, кафедра патоморфології, м. Суми, 

40000.
Дoмaшня адpесa: вул. Заливна, 7, кв. 34, м. Суми, 40035.
Телефони: роб. (0542) 250172; дом. (0542) 321036.
е-mail: anatoliy_rom@mail.ru
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Рудик  
Станіс лав Костянтинович.

Народився 25 травня 1940 року у с. Капітанка Голо-
ванівського району Кіровоградської області.
Закінчив факультет ветеринарної медицини Укра-
їнської сільськогосподарської академії (1965).
Доктор ветеринарних наук (1985), професор 
(1986).
Завідувач кафедри анатомії з курсом історії вете-
ринарної медицини Національного університету 
буоресурсів і природокористування України ім. 
акад. В.Г. Касьяненка (з 1987).
Заслужений працівник народної освіти України 

(1993), Відмінник освіти України (2004), Відмінник аграрної освіти та науки і ст. (2007).
Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 16.00.12 — патологія, онкологія 

і морфологія тварин.
Науковий напрямок: дослідження переднього відділу органів травлення хребетних та 

історія ветеринарної медицини.
Академік АНВО України (1993), член Європейської асоціації закладів ветеринарної 

медицини (1992), Європейської (1996) та Всесвітньої (1989) асоціацій ветеринарних 
анатомів, Всесвітньої асоціації істориків ветеринарної медицини (1996).

Нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (1998), Почесною Гра-
мотою Верховної Ради України (2003). Орденом Святого Рівноапостольного князя 
Володимира Великого ІІІ ст. (2003), Орденом Святого Архистратига Михаїла (2005), 
орденом Павла Чубинського ІІ ст. (2007), медаллю „Будівничий України” (2007), знак 
„Петро Могила” (2005, МОН України), „Знак Пошани” (2008, Київський міський голо-
ва), відзнакою „За заслуги в розвитку ветеринарної медицини України” (2008).

Почесний професор: Харківської державної зооветеринарної академії (2002), Дніпропе-
тровського державного аграрного університету (2002), Заслужений професор Націо-
нального аграрного університету (2008), Почесний доктор Львівського національно-
го університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького (2008).

Автор біля 600 публікацій, з них 6 патентів, 40 монографій, 7 підручників.
Підготував 7 докторів і 13 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Потєхіна, 16, м. Київ, 03041.
Дoмaшня адpесa: вул. Ген. Родимцева, 11, кв. 101, м. Київ, 03041.
Телефони: роб. (044) 5278624; дом. (044) 2598461.
е-mail: museum@nauu.kiev.ua
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Савенко  
Людмила Данилівна.
Народилася 18 квітня 1944 року у с. Хороші 

Богородський р-ну Кіровської області.
Закінчила Ворошиловоградський медичний 

інститут (1969).
Доктор медичних наук (1989), професор 

(1991).
Професор кафедри гістології, цитології та 

ембріології Луганського державного ме-
дичного університету (з 2005).

Завідувач кафедри гістології, цитології та 
ембріології Луганського державного ме-
дичного університету (1988-2005).

Відзнаки: Дошка пошани міста Луганська; медаль «Ветеран труда» (1999); 
грамота МОЗ України (2005) та знаки — «Изобретатель СССР» (1977); «По-
бедитель социалистического соревнования» (1980); «Ударник коммунисти-
ческого труда» (1994).

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 — нормальна 
анатомія.

Hayкoві нaпpямки — морфофункціональні зміни в ЦНС під впливом на орга-
нізм деяких фізичних та хімічних факторів навколишнього середовища, 
екологічна морфологія деяких структур ЦНС; психолого-педагогічні особли-
вості навчального діалогу, що реалізуються засобами комп’ютерної техніки 
при вивченні гістології.

Автор 143 публікацій, в т.ч. 3 авторських свідоцтв, 18 рац. пропозицій.
Науковий керівник 6 кандидатських дисертацій.
Рoбoчa aдpесa: кв. 50 років Оборони Луганська, 1, ЛугДМУ, кафедра гістології, 

цитології та ембріології, м. Луганськ, 91045.
Домашня: вул. Щорса, буд. 33, м. Луганськ, 91009.
Телефони: роб. (0642) 630254; дом. 8(050) 1824497.
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Сак  
Ніна Миколаївна.

Народилася 27 лютого 1937 року в м. Ростов-
на-Дону.
Закінчила у 1961 році лікувальний факультет 
Вінницького медичного факультету.
Доктор медичних наук (1992), професор 
(1992).
Завідувач курсу анатомії і спортивної морфо-
логії, професор кафедри біологічних дисци-
плін Харківської державної академії фізичної 
культури. Академік міжнародної академії 
інтегративної антропології.

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 — нормальна 
анатомія.

Науковий напрямок — функціональна анатомія рухового апарату.
Автор 266 публікацій (у т. ч.: монографії — 4, посібники — 4, практикуми — 

3, статті — 104, тези — 151).
Підготовила 2 кандидатів наук. Науковий консультант морфологічних глав 4 

докторських и 5 кандидатських дисертацій.
Рoбoчa aдpесa: вул. Клочківска, 99, Харківська державна академія фізичної 

культури, кафедра біологічних дисциплін, м. Харків, 61022.
Дoмaшня адpесa: 61072, м. Харків, проспект Леніна 41/43, кв. 108,.
Телефони: роб. (0572) 431801, 430307; дом. (057) 3400381, факс (057) 

7052301.
е-mail: infiz@kharkov.ukrtelnet та nina-nn@mail.ru
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Сирцов  
Вадим Кирилович.
Народився 11 серпня 1943 року в м. Омськ.
Закінчив Омський медичний інститут.
Доктор медичних наук (1989), професор 

(1989).
Завідувач кафедри гістології, цитології та 

ембріології Запорізького державного 
медичного університету (1986).

Віце-президент міжнародної академії сімей-
ної медицини, нетрадиційних і природ-
них методів лікування (1998), академік 
Міжнародної академії інтегративної 
антропології (2007).

Шифри наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.09 — гістологія та 
ембріологія, 14.03.01 — нормальна анатомія.

Hayкoвий нaпpямок — морфологія органів кровотворення та імунної системи, 
їх вікові та реактивні особливості в онтогенезі.

Опублікував 3 монографії, 1 підручник, 6 посібників, статей та тез понад 400, 3 
авторських свідоцтва.

Підготував 2 докторів та 3 кандидатів медичних наук.
Рoбoчa aдpесa: пр-т Маяковського, 26, Запорізький державний медичний 

університет, кафедра гістології, цитології та ембріології, м. Запоріжжя, 
69035.

Дoмaшня адpесa: вул. Артема, буд. 67/102, м. Запоріжжя, 69055.
Телефони: роб. (061) 2333374; дом. (0612) 623055.
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Сікора  
Віталій Зіновійович.

Народився 3 квітня 1945 року у м. Одеса.
Закінчив Ростовський-на-Дону медичний 
інститут.
Доктор медичних наук (1991), професор 
(1994).
Завідувач кафедри анатомії людини медич-
ного інституту Сумського державного універ-
ситету (1994).
Шифр наукової спеціальності докторської 
дисертації: 14.03.01 — нормальна анатомія.
Науковий напрямок — екологічна морфоло-
гія, остеологія.

Автор 365 публікацій, в т.ч. підручників — 3, посібників — 12, статей — 235, 
тез — 115, патентів — 4.

Підготував 8 кандидатів медичних наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Санаторна, 31, кафедра анатомії людини, м. Суми, 40018.
Дoмaшня адpесa: вул. Заливна, 7, кв. 35, м. Суми, 40035.
Телефони: роб. (0542) 654064; дом. (0542) 322881.
е-mail: sikora_v@ukr.net
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Сіліна  
Тетяна Миколаївна.
Народилася 9 серпня 1954 р. в м. Запоріжжя. .
Доктор медичних наук (2005).
Завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Запорізького дер-

жавного медичного університету. .
Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 - нормальна 

анатомія. .
Науковий напрямок - експериментальна хірургія та структурна організація 

жіночих статевих органах у віковому аспекті та під вливом ендо і екзофак-
торів. .

Автор 90 наукових праць, раціоналізаторських пропозицій, навчально-
методичних посібників.

Робоча адpесa: просп. Маяковського 24, медичний університет, кафедра мі-
кробіології, вірусології та імунології, м. Запоріжжя, 69000.

Адреса домашня: вул. Правди, 45, кв. 60, м. Запоріжжя, 69035.
Телефонии: роб. (0612) 342631; дом. (0612) 363656; моб. (067) 6145160.
e-mail: redcross@zp.ukrtel.net.
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Скибо  
Галина Григорівна.

Народилась 22 червня 1940 року в м. Москва.
Закінчила Київський медичний інститут.
Доктор медичних наук (1989), професор 
(1993).
Завідуюча відділом цитології Інституту фізіо-
логії ім. О.О.Богомольця НАН України.
Заслужений діяч науки і техніки України.
Шифр наукової спеціальності докторської дис-
ертації: 14.00.23 — гістологія і ембріологія.
Науковий напрямок — нейроцитологія.
Автор 242 наукових публікацій, в т.ч. 1 моно-

графії, 132 статей у вітчизняних та міжнародних журналах, 109 тез.
Під науковим керівництвом були захищені 1 докторська та 10 кандидатських 

дисертацій.
Рoбoчa aдpесa: вул. Богомольця, 4, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця 

НАН України, м. Київ, 01601.
Дoмaшня адpесa: бул. Лесі Українки, буд. 8, кв. 24, Київ, 01133.
Телефон: (044) 2562442.
е-mail: gskibo@biph.kiev.ua
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Скрипніков  
Микола Сергійович.
Народився 19 травня 1936 року в м. Макіївка 

Донецької області.
Доктор медичних наук (1986), професор 

(1986).
Професор кафедри оперативної хірургії та 

топографічної анатомії ВДНЗУ „Україн-
ська медична стоматологічна академія” 
(м. Полтава).

Заслужений діяч науки і техніки України (1989). 
Академік Української академії наук націо-
нального прогресу (1992), академік Між-
народної інтегративної антропології (1994), академік Міжнародної академії 
комп’ютерних програм та систем (1995), академік Міжнародної академії наук 
екології, безпеки людини і природи (1997), академік Нью-Йорської академії 
наук (1998), академік академії медико-технічних наук України (1999). Голова 
проблемної комісії МОЗ України та АМН України «Морфології людини», Голова 
спеціалізованої ради Д. 44.601.01.

Голова Полтавського обласного відділення наукового товариства АГЕТ України.
Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.00.02 — анатомія людини.
Наукові напрямки — розробка нових хірургічних, реконструктивних та 

фізико-біологічних методів корекції порушень діяльності організму люди-
ни та тварин при експериментальних ситуаціях, створення нових медичних 
приладів, технологій та засобів профілактики і лікування, що працюють на 
цій основі; вивчення особливостей становлення, топографії, структурної 
організації вен, артерій та парасимпатичних вузлів голови людини в онто-
генезі.

Автор 8 монографій та 21 навчальних посібників, 47 методичних рекомендацій 
та біля 500 друкованих статей. Має 31 авторське свідоцтво на винаходи та 
патенти.

Підготував 46 кандидатів та 20 докторів наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Шевченка, 23, ВДНЗУ „Українська медична стоматоло-

гічна академія”, кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії, 
м. Полтава, 36024.

Дoмaшня адpесa: вул. Короленка, 16 б, кв. 16, м. Полтава, 36011.
Телефони: роб. (05322) 72484, 72296, 75181; дом. (05322) 73536.
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Слободян  
Олександр Миколайович.

Народився 30 травня 1971 року в м. Дрогобич 
Львівської області.
Закінчив Чернівецький державний медичний 
інститут,«лікувальна справа» (1996).
Доцент (2003), доктор медичних наук (2009).
Доцент кафедри анатомії, топографічної ана-
томії та оперативної хірургії Буковинського 
державного медичного університету.
Відповідальний секретар наукового фахового 
видання України «Клінічна анатомія та опера-
тивна хірургія».

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 — нормальна 
анатомія.

Науковий напрямок — дослідження закономірностей морфогенезу органів 
і структур у перинатальному періоді онтогенезу людини.

Автор 122 наукових праць, зокрема, навчальних посібників — 1, статей — 52, 
тез — 63, патентів на винаходи та корисні моделі — 6.

Рoбoчa aдpесa: пл. Театральна, 2, м. Чернівці, 58002.
Дoмaшня адpесa: вул. Українська, 48, кв. 18., м. Чернівці, 58002.
Телефони: роб. (0372) 555561; моб. 8(050)5075320.
е-mail: Slobodian.Oleхandеr@bsmu.edu.ua
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Смирнов  
Сергій Миколайович.
Народився 25 березня 1960 р.
Доктор медичних наук (м. Москва, 1999), до-

цент (1995).
Професор кафедри медичної біології, парази-

тології і генетики Луганського державного 
медичного університету.

Шифр наукової спеціальності докторської дис-
ертації: 03.00.11 – ембріологія і гістологія; 
03.00.25 – клітинна біологія.

Науковий напрямок – регуляція та корекція 
гомеостазу тканин при дії екзогенних та 
ендогенних чинників.

Автор понад 100 наукових праць, з них: монографій – 1, патентів – 3, посібни-
ків – 7, статей та тез – понад 100.

Робоча адpесa: кв. 50 років Оборони Луганська, 1, кафедра медичної біології, 
м. Луганськ, 91015.

Дoмaшня адpесa: кв. Т. Шевченка 4, кв. 313, м. Луганськ, 91000.
Телефони: роб. (0642) 630231; дом. (0642) 532440.
е-mail: SNS60@rambler.ru.
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Стеценко  
Світлана Василівна.

Народилась 3 вересня 1939 року в м. Душанбе.
Закінчила Київський медичний інститут 
(1965).
Доктор медичних наук (1988), професор 
(1991).
Професор кафедри анатомії людини Націо-
нального Медичного Університету ім. О. О. Бо-
гомольця.
Тема докторської дисертації «Морфогенез 
бронхіальних, альвеолярних та судинних 
структур легені людини».

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.00.02 — анатомія 
людини.

Науковий напрямок: будова структури легені на макро-, мікро- і ультраструк-
турному рівнях.

Автор понад 100 наукових робіт, 7 навчальних посібників і 2 винаходів.
Рoбoчa aдpесa: пр-т Перемоги, 34, м. Київ, 03057.
Дoмaшня адpесa: вул. Юрiя Коцюбинського 20, кв. 29, м. Киiв, 04053.
Телефони: роб. (044) 4544994; дом. (044) 4861381.
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Стеченко  
Людмила Олександрівна.
Народилася 1 січня 1943 року у м. Тараща 

Київської області.
Закінчила Київський державний університет 

ім. Тараса Шевченко.
доктор біологічних наук (1990), професор 

(1998).
Професор кафедри гістології Національного 

медичного університету ім. О. О. Бого-
мольця (1997). Дійсний член Інтернаціо-
нальної академії патології (1993), член-
кореспондент Інтернаціональної академії 
інтегративної антропології (1994).

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.00.29 — гістологія, 
цитологія, ембріологія.

Hayкoві нaпpямки — цитопатологія серцево-судинної системи, ультраструк-
турна організація органів людини та тварин у нормі та патології, стерео-
логічний аналіз.

Автор 205 публікацій (в тому числі 4 монографії, 1підручник), 6 патентів.
підготовлено 4 доктори та 7 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: бул. Шевченко, 13, м. Київ, 01004.
Дoмaшня адpесa: вул. Драгоманова буд. 44а кв. 103, м. Київ, 02068.
Телефони: (044) 4544989; 4544917; 5725773.
е-mail: LAStechenko@yandex.ru.
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Талько  
Володимир Іполітович.

Народився 29 липня 1947 р. в м. Київ.
Доктор медичних наук (1990), професор 
(1996).
Завідуючий кафедри анатомії людини Медич-
ний інститут Української асоціації народної 
медицини.
Шифр наукової спеціальності докторської дис-
ертації: 14.00.02 — анатомія людини.
Науковий напрямок - структурні основи про-
цесів адаптації серцево-судинної системи. 
Питання антропології.

Автор 104 наукових публікації (1 підручник, 6 посібників, 3 авторських свідо-
цтва).

Адреса робоча: вул. Толстого 9, Медичний інститут Української асоціації народ-
ної медицини, кафедра анатомії, м. Київ, 01004.

Телефони: роб. (044) 5611727; дом. (044) 2342131.
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Твердохліб  
Ігор Володимирович.
Народився 20 березня 1965 року у м. Дніпро-

петровськ.
Закінчив Дніпропетровський медичний ін-

ститут (1988).
Завідувач кафедри гістології Дніпропетров-

ської державної медичної академії (з 
1999).

Кандидат медичних наук (1991), доктор ме-
дичних наук (1997), професор (1999).

Аспірант (1988), викладач (1991), доцент 
(1994), професор (1999) кафедри гістології 
Дніпропетровської державної медичної академії.

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 — нормальна 
анатомія.

Науковий напрямок — аналіз нормального й аномального гістогенезу тка-
нинних компонентів серцево-судинної системи люди ни та експерименталь-
них тварин.

Член Правління Наукового товариства АГЕТ України. Відповідальний редактор 
журналу „Морфологія”. Координатор офіційного веб-сайту Наукового това-
риства АГЕТ України.

Автор близько 200 наукових робіт, в тому числі 6 монографій та 12 винаходів.
Рoбoчa aдpесa: кафедра гістології ДДМА, вул. Севастопольська, 17, Дніпропе-

тровськ, 49005.
Телефон: роб. (056) 7135323.
е-mail: ivt@dsma.dp.ua
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Терещенко  
Анатолій Олександрович.

Народився 15 лютого 1947 року в м. Городен-
ка Івано-Франківської області.
Закінчив Харківський державний медичний 
інститут.
Кандидат медичних наук (1990), професор 
(2005).
Завідувач кафедри оперативної хірургії та то-
пографічної анатомії Харківського національ-
ного медичного університету (2007). Декан 
першого медичного факультету ХНМУ (2005).
Шифр наукової спеціальності кандидатської 

дисертації: 14.03.01 — нормальна анатомія.
Науковий напрямок — анатомія нирки людини стосовно до малоінвазивних 

оперативних втручань.
Автор 167 публікацій, в тому числі: співавтор 1 підручника, одноосібний автор 

2 та співавтор 2 навчальних посібників з грифом МОЗ України, співавтор 31 
навчального посібника, статей — 66, тез — 65, 2 деклараційних патентів 
України, 1 авторське свідоцтво на винахід.

Підготував 3 кандидатів медичних наук.
Рoбoчa aдpесa: пр-т Леніна, 4, кафедра оперативної хірургії та топографічної 

анатомії, м. Харків, 61022.
Дoмaшня адpесa: пр-т Перемоги 66-б, кв. 189, м. Харків, 61204.
Телефони: роб. (057) 7077253, 7077330; дом. (057) 3378049.
е-mail: anatolii@vk.kh.ua
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Топка  
Ельвіра Григорівна.
Народилася 3 квітня 1941 року у м. Оренбург.
Закінчила Дніпропетровську державну ме-

дичну академію.
Доктор медичних наук (1979), професор 

(1980).
Професор кафедри загальної хірургії, опера-

тивної хірургії та топографічної анатомії 
(з 2007).

Академік Української академії наук з 1996 
року. Заслужений працівник Народної 
освіти України (1994). Завідуюча кафе-
дрою оперативної хірургії та топографічної анатомії (1982-2006).

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 — нормальна 
анатомія.

Науковий напрямок — клініко-експериментальне та морфофункціональне 
обґрунтування і розробка нових органозберігаючих, реконструктивних, 
пластичних операцій на органах сечостатевої системи з використанням 
нової хірургічної техніки і лазера.

Автор 480 наукових публікацій, у т.ч. монографій — 6, навчальних посібни-
ків — 4, винаходів — 24, патентів — 26.

Підготувала 5 докторів та 20 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Севастопольська, 17, медична академія, кафедра опера-

тивної хірургії, м. Дніпропетровськ, 49000.
Дoмaшня адpесa: вул. Куйбишева, буд. 8а, кв. 1 м. Дніпропетровськ, 49000.
Телефони: роб. (056) 7135245; дом. (0562) 466474.

Кафедра 
нормальной 
анатомии 
КГМУ



:::::]  114  [:::::

Топоров  
Геннадій Миколайович.

Народився 5 січня 1926 року у м. Советськ 
Кіровської області, Росія.
Закінчив Військово-морську медичну акаде-
мію (1948).
Кандидат медичних наук (1954), доктор ме-
дичних наук (1963), професор (1964).
Професор кафедри ендоскопії, хірургії та 
топографічної анатомії Харківської медичної 
академії післядипломної освіти (з 1995).
Навчався у військовій ад’юнктурі при 
Військово-морській медичній академії (1951-

1954) та Інституті фізіології та патології підводного плавання та водолазної 
справи (1954-1957). Завідувач кафедри оперативної хірургії та топографіч-
ної анатомії Читинського медичного інституту (1957-1960). Завідувач ка-
федри оперативної хірургії та топографічної анатомії Українського інституту 
вдосконалення лікарів (1960-1995).

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.01.03 — хірургія.
Hayкoвий нaпpямок — клінічна анатомія.
Дійсний член Української національної академії наук, медико-біологічне 

відділення.
Ветеран Великої вітчизняної війни, учасник бойових дій (1943-1945).
Автор 380 наукових публікацій, в т.ч. монографій — 45, підручників — 5, 

навчальних посібників — 25, словників — 12, авторських свідоцтв на ви-
нахід — 3.

Підготував 11 докторів і 14 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Корчагінців, 58, Харківська медична академія після-

дипломної освіти, кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії, 
м. Харків, 61176.

Дoмaшня адpесa: вул. Червоношкільна набережна, буд. 26, кв. 240, м. Харків.
Телефон: (057) 7330483.
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Троценко  
Борис Вікторович.
Народився 13 травня 1931 р. в м. Шостка Сум-

ської області.
Доктор медичних наук (1987), професор 

(1988).
Професор кафедри гістології, цитології та емб-

ріології Кримського державного медично-
го університету ім. С. І. Георгієвського.

Завідувач кафедри гістології, цитології та 
ембріології Кримського державного 
медичного університету ім. С. І. Георгіїв-
ського (1991-1999). Декан ІІ медичного та 
педіатричного факультету Кримського медичного інституту (1993-1996). 
Заслужений працівник освіти АР Крим. Учень засновника Кримської емб-
ріологічної школи професора Бориса Павловича Хватова. Председатель 
Кримського відділення Всеукраїнського наукового товариства АГЕТ України 
(1993-2002). Почесний член ВНТ АГЕТ.

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.00.23 — гістологія та 
ембріологія людини.

Науковийи напрямок — закономірності раннього розвитку людини і тварин, 
вплив екологічних факторів на орогенез і ембріогенез.

Автор більш 170 друкованих праць, серед яких 4 монографії і 7 курсів лекцій 
по гістології для студентів.

Підготував 2 докторів і 12 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: бул. Леніна, 5/7, КДМУ, каф. гістології, м. Сімферополь, 95006.
Дoмaшня адpесa: вул. Дзюбанова, буд. 25/77, кв. 117, м. Сімферополь, 

95051.
Телефони: роб. (0652) 294935; (0652) 274129.
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Ульянов  
Вадим Олексійович.

Народився 27 квітня 1976 року у м. Одеса.
Закінчив Одеський державний медичний 
університет (1999 р.).
Доктор медичних наук (2009), доцент (2006).
Завідувач кафедри гістології, цитології та 
ембріології Одеського державного медично-
го університету.
Шифр докторської дисертації 14.03.04 – пато-
логічна фізіологія. .
Науковий напрямок – морфогенез тканин та 

органів за фізіологічних та патологічних умов. .
Автор 80 наукових праць, з них 5 патентів.
Під керівництвом виконуються дві дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук. .
Робоча адpесa: Валіховський провулок, 2, Одеський державний медичний 

університет, кафедра гістології, цитології та ембріології, Одеса, 65082.
Дoмaшня адpесa: 3-ій Деревообробний пров., буд 2, Одеса, 65031.
Телефони: роб. (048) 7317059; дом. (048) 7312809.
e-mail: ulvad@mail.ru .
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Федонюк  
Ярос лав Іванович.
Народився 10 квітня 1940 р. в с. Білопілля 

Грубешівського району Люблінської об-
ласті, Польща.

Закінчив Тернопільський медичний інститут 
(1968).

Доктор медичних наук (1988), професор 
(1986).

Професор кафедри нормальної анатомії лю-
дини Тернопільського державного медич-
ного університету ім. І.Я. Горбачовського 
(з 2006).

Завідувач кафедри анатомії людини Тернопільського державного ме-
дичного університету (1984-2006). Заслужений діяч науки і техніки 
України (1996).

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 — нормальна 
анатомія.

Науковий напрямок — вплив різних режимів рухової активності і зневоднен-
ня організму на ріст, формоутворення кісток скелету та на будову деяких 
внутрішніх органів.

Автор 738 публікацій, в тому числі: монографій — 4, підручників — 10, на-
вчальних посібників — 9, статей — 407, тез — 231, патентів — 6, мето-
дичних вказівок 71.

Підготував 24 кандидатів та 2 докторів наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Руська 12, медичний університет, каф. анатомії людини, 

м. Тернопіль, 46001.
Дoмaшня адpесa: вул. Валова 9, кв.9, м. Тернопіль, 46001.
е-mail: prof_fedonyuk@mail.ru.
Телефони: роб. (0352) 25-26-61, дом. (0352) 52-24-69

Кафедра 
нормальной 
анатомии 
КГМУ



:::::]  118  [:::::

Федченко  
Світлана Миколаївна.

Народилася 5 листопада 1943 р.
Доктор біологічних наук (м. Москва, 1981), 
професор (1984).
Завідувач кафедри медичної біології, пара-
зитології і генетики Луганського державного 
медичного університету.
Шифр наукової спеціальності докторської дис-
ертації: 03.00.11 – ембріологія і гістологія.
Науковий напрямок – функціональна морфо-
логія, регуляція та корекція гомеостазу ЖКТ 
при дії екзогенних та ендогенних чинників.

Автор 227 праць, з них: посібників – 18, статей і тез – понад 200. Співавтор під-
ручника «Медична біологія».

Підготувала 7 кандидатів і 1 доктора наук.
Робоча адpесa: кв. 50 років Оборони Луганська, 1, кафедра медичної біології, 

м. Луганськ, 91015.
Дoмaшня адpесa: вул. Остапенка, 6, м. Луганськ, 91000.
Телефони: роб. (0642) 630256; дом. (0642) 547001.

Кафедра 
нормальной 
анатомии 
КГМУ



:::::]  119  [:::::

Фоміна  
Людмила Василівна.
Народилася 26 березня 1958 року в м. Ві-

нниця.
Закінчила Вінницький державний медичний 

університет ім. М.І. Пирогова (1981).
Доктор медичних наук РФ (2000), України 

(2006).
Професор кафедри анатомії людини Вінниць-

кого національного медичного універси-
тету ім. М.І. Пирогова (2008), завідувач 
навчальним відділом ВНМУ (2007).

Шифр наукової спеціальності докторської 
дисертації: 14.00.02 — нормальна анатомія.

Науковий напрямок — колатеральний кровообіг, мікроциркуляція, ангіогенез.
Автор 79 праць, 4 винаходів, 2 методичних посібників, 28 раціоналізаторських 

пропозицій.
Підготувала 2 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Пирогова, 56, ВНМУ, кафедра анатомії людини, м. Вінни-

ця, 21018.
Дoмaшня адpесa: вул. Л.Толстого, буд. 7, кв. 11, м. Вінниця, 21018.
Телефони: роб. (0432) 661269, 351110, 358130; дом. (0432) 672479; моб. 

8(098)2646168.
е-mail: fomina@vsmu.vinnica.ua
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Фоміних  
Тетяна Аркадіївна.

Народилася 20 січня 1967 року в смт Багерово 
Ленінського району Кримської області.
Закінчила Луганський державний медичний 
інститут (1990).
Доктор медичних наук (2003), професор 
(2005).
Завідувач кафедри топографічної анатомії 
оперативної та хірургії Кримського держав-
ного медичного університету ім. С.І. Георгієв-
ського (з 2003).
Шифр наукової спеціальності докторської 

дисертації: 14.03.01 — нормальна анатомія.
Науковий напрямок — індивідуальна анатомічна мінливість серцево-

судинної системи людини.
Автор 125 публікацій, у т.ч. 87 наукових статей, 35 тез, 3 навчальних посібника, 

10 патентів на винаходи.
Рoбoчa aдpесa: вул. Рози Люксембург, 27а, кафедра топографічної анатомії, 

м. Сімферополь, 95006.
Дoмaшня адpесa: бульвар Леніна, буд. 1/7, кв. 27, м. Сімферополь, 95006.
Телефони: (0652) 258112; моб. 8(050)7019642.
е-mail: tanusha_f@front.ru
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Хмара  
Тетяна Володимирівна.
Народилася 1 жовтня 1971 року в м. Чернівці.
Закінчила Чернівецький державний медич-

ний інститут (1994).
Доцент (2001), доктор медичних наук (2008), 

професор(2008).
Професор кафедри анатомії людини Буковин-

ського державного медичного університету.
Шифр наукової спеціальності докторської дис-

ертації: 14.03.01 — нормальна анатомія.
Науковий напрямок — вивчення розвитку та 

становлення топографії органів сечостате-
вої системи в ранньому періоді онтогенезу людини.

Автор 165 наукових публікацій, у т.ч. 1 монографії, 1 підручника, 5 навчальних 
посібників, 5 патентів, 45 статей, 110 тез, 3 рацпропозицій.

Під керівництвом підготовано 1 кандидата наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Ризька, 3, м. Чернівці,58000.
Дoмaшня адpесa: проспект Незалежності, 87. кв. 34, м. Чернівці, 58000.
Телефони: роб. (0372) 523963; дом. (03722) 40345.
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Холодкова  
Олена Леонідівна.

Народилася 22 липня 1970 року у м.Одеса.
Закінчила педіатричний факультет Одеського 
державного медичного університету (1995). 
Аспірантка кафедри гістології, ембріології та 
цитології (1995-1998).
Доктор медичних наук (2010), доцент (2003).
Завідуюча кафедрою анатомії людини Одесь-
кого державного медичного університету 
(2006).
Шифр наукової спеціальності кандидатської 
дисертації: 14.03.04. — патологічна фізіологія.

Наукові напрямки — пошук нових біотехнологічних підходів у практиці реге-
неративної медицини; дослідження біологічних властивостей та можли-
востей використання стовбурових та прогеніторних клітин, цитокинів. .

Автор 80 публікацій, у т.ч. 1 монографії, 34 статей, 42 тез, 3 патентів на винахід.
Рoбoчa aдpесa: Валіхівський пров., Одеський державний медичний універси-

тет, кафедра анатомії людини, м. Одеса, 65082.
Дoмaшня адpесa: пр-т Добровольського, буд. 76, кв. 52, м. Одеса, 65053.
Телефони: тел/факс (0482) 329297; дом. (048) 7582900.
е-mail: kholodkova_l@rambler.ru
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Хомич  
Володимир Тимофійович.
Народився 24 липня 1942 р. в с.Гриньки Каш-

перівської сільради Баранівського району 
Житомирської області .

Закінчив у 1972 році ветеринарний факультет 
Української сільського-сподарської ака-
демії (нині Національний університет біо-
ресурсів і природокористування України, 
м. Київ).

Доктор ветеринарних наук (1992), професор 
(1994).

Завідувач кафедри гістології, цитології та 
ембріології Національного університету біоресурсів і природокористування 
України.

Заслужений працівник ветеринарної медицини України (2008), академік АН 
вищої освіти України (2003), член Європейської асоціації ветеринарних ана-
томів і Міжнародного наукового товариства морфологів хребетних тварин.

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 16.00.02 — патологія, 
онкологія і морфологія тварин.

Науковий напрямок — розвиток, макро- і мікроструктура органів імуногенезу 
ссавців і птахів.

Автор 216 публікацій, у тому числі 2 підручників, 7 навчальних посібників, 1 ат-
ласу, 2 брошур, 7 типових навчальних програм, 25 навчально-методичних 
рекомендацій, 2 науково-методичних рекомендації і 170 наукових праць.

Підготував 7 кандидатів і 1 доктора наук.
Рoбoчa aдpесa: 41,вул. Героїв Оборони, 15, м.Київ, 03041.
Дoмaшня адpесa: 40, вул. Андрія Бубнова, 13, кв. 135, м. Київ, 03040.
Телефони: роб. (044) 527-89-55, 527-80-16; дом. (044) 258-71-07
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Чайковський  
Юрій Богданович.

Народився 29 червня 1951 року у м. Київ.
Доктор медичних наук (1989), професор 
(1993). Член-кореспондент АМН України 
(2003).
Завідувач кафедри гістології та ембріології 
Національного медичного університету ім. 
О.О.Богомольця. Начальник відділу медич-
них і аграрних наук ВАК України.
Лауреат Державної премії України (1996). 
Лауреат Премії Академії медичних наук Укра-
їни (2001). Заслужений діяч науки і техніки 
України (2001).

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 — нормальна 
анатомія.

Основні напрямки наукових досліджень — вивчення будови та реактивних 
властивостей нервової системи; експериментальне моделювання патоло-
гічних процесів, вивчення структурних основ їх пато- і саногенезу; дидак-
тика викладання гістології, цитології та ембріології; історія морфології.

Автор понад 350 публікацій.
Підготував 2 докторів і 14 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: пр-т Перемоги, 34, м. Київ, 03057.
Дoмaшня адpесa: вул. Микільсько-Ботанічна, буд. 10, кв. 3, м. Київ, 01033.
Телефони: роб. (044) 4544988; дом. (044) 2882316.
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Черкасов  
Віктор Гаврилович.
Народився 5 січня 1953 року в м. Кіровоград.
Закінчив Київський медичний інститут 

(1976).
Доктор медичних наук (1990), професор 

(1992).
Завідувач кафедри анатомії людини На-

ціонального медичного університету ім. 
О.О.Богомольця (з 2004).

Професор кафедри анатомії людини (1992-
2004).

Тема докторської дисертації: «Мікроцирку-
ляторне русло органів імунної системи людини в пренатальному періоді 
морфогенезу».

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.00.02 — анатомія 
людини.

Голова спеціалізованої вченої ради НМУ Д 26.003.06 з захисту докторських дис-
ертацій.

Науковий напрямок — ультраструктурні аспекти розвитку кровоносних і лім-
фатичних судин.

Автор понад 250 наукових робіт, в тому числі підручника «Анатомія людини» 
в трьох томах, 12 навчальних посібників, 2 винаходів.

Підготував 1 кандидата медичних наук.
Рoбoчa aдpесa: пр. Перемоги, 34, м. Київ, 03057.
Дoмaшня адpесa: пров. Хорiвний 4, кв. 10, м. Київ, 04071.
Телефони: роб. (044) 4544994; дом. (044) 4178465.
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Чорнокульський  
Сергій Тимофійович.

Народився 17 жовтня 1942 року в с. Юрківці 
Могилів-Подільського району Вінницької об-
ласті.
Закінчив Київський медичний інститут (1971).
Доктор медичних наук (1992), професор 
(2000).
Професор кафедри анатомії людини Націо-
нального Медичного Університету ім. О. О. Бо-
гомольця.
Тема докторської дисертації «Гемомікроцир-
куляторне русло ендо- та міометрія людини 

в пренатальному періоді морфогенезу та в дитородному віці».
Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.00.02 — анатомія лю-

дини.
Науковий напрямок — гемо- та лімфомікроциркуляторне русло матки та 

інших функціонально різних органів; іммуновазальна морфологія в онто-
генезі людини. Автор понад 140 наукових робіт, в тому числі 11 навчально-
методичних посібників.

Рoбoчa aдpесa: пр-т Перемоги, 34, м. Київ, 03057.
Дoмaшня aдpесa: вул. Мaлишкa, 3, кв. 517, м. Київ, 02192.
Телефони: роб. (044) 4544994; дом. (044) 5165504.
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Шаповалова  
Олена Юріївна.
Народилася 23 березня 1958 року в м. Сімфе-

рополь.
Закінчила Кримський медичний інститут 

(1981).
Доктор медичних наук (2003), старший на-

уковий співробітник (2003), професор 
(2005).

Завідувач кафедри гістології, цитології та 
ембріології Кримського державного ме-
дичного університету ім. С.І. Георгієвсько-
го (2003). Завідувач відділу лектино- та 
імуногістохімії ЦНДЛ університету (2006).

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.09 — гістологія, 
цитологія та ембріологія.

Науковий напрямок — ембріологія людини; вивчення органних особливостей 
гістогенезу у пренатальному онтогенезі при типовій і атиповій імплантації 
у людини.

Автор 119 наукових праць і 21 медичних посібників, 15 з яких написані і ви-
дані англійською мовою.

Підготовлено 2 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: бул. Леніна 5/7, Кримський державний медичний університет 

ім. С.І. Георгієвського, кафедра гістології, цитології та ембріології, м. Сімфе-
рополь, 95006.

Дoмaшня адpесa: вул. Калініна 6, кв. 36, м. Сімферополь, 95051.
Телефони: роб. (0652) 294933, 294932; дом. (0652) 272155.
е-mail: Shapovalova_L@com.ua
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Шевченко  
Олена Олександрівна.

Народилась 15 вересня 1956 року в м. Києві.
Закінчила Київський медичний інститут 
(1979).
Доктор медичних наук (1990), професор 
(2003).
Професор кафедри анатомії людини На-
ціонального Медичного Університету ім. 
О. О. Богомольця.
Тема докторської дисертації: «Пренатальний он-
тогенез гемомікроциркуляторного русла органів 
з різним типом ендотелію обмінних судин».

Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.00.02 — анатомія 
людини.

Науковий напрямок — структурні аспекти розвитку мікроциркуляторного 
русла в пренатальному періоді морфогенезу; вплив різноманітних факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища на структуру різних органів лю-
дини та в експерименті.

Автор понад 250 наукових робіт, в тому числі 4 монографій, 7 навчальних по-
сібників, 2 винаходів.

Підготувала 2 кандидати медичних наук.
Рoбoчa aдpесa: пр. Перемоги, 34, м. Київ, 03057.
Дoмaшня адpесa: вул. Булгакова, буд. 7, кв. 114, м. Київ.
Телефон: роб. (044) 4544994; дом. (044) 4021833.
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Шепітько  
Володимир Іванович.
Народився 13 жовтня 1950 року у м. Полтава.
Закінчив Полтавський державний медичний 

стоматологічний інститут (1972).
Доктор медичних наук (2005), професор 

(2005).
Завідувач кафедри гістології, цитології та 

ембріології Української медичної стома-
тологічної академії (2004).

Лауреат Державної премії України в галузі на-
уки і техніки (2002).

Шифри наукової спеціальності докторської 
дисертації: 14.03.09 — гістологія, цитологія, ембріологія; 14.01.35 — крі-
омедицина.

Науковий напрямок — морфофункціональний стан внутрішніх органів при 
трансплантації кріоконсервованих ембріональних, фетальних, плацентар-
них тканин в нормі та при моделюванні патологічних станів.

Автор 298 наукових публікацій, в т.ч. співавтор: 1 монографії, 3 підручників, 16 
навчальних посібників, 10 патентів України.

Підготував 3 кандидатів медичних наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Шевченка, 23, Українська медична стоматологічна ака-

демія, кафедра гістології, цитології та ембріології, м. Полтава, 36024.
Дoмaшня адpесa: вул. Леніна 5, кв. 1, Полтава, 36020.
Телефони: роб. (05322) 74215; дом. (0532) 565294; моб. 8(050)5923182.
е-mail: svi_umsa@mail.ru
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Шерс тюк  
Олег Олексійович.

Народився 18 червня 1951 року в м. Жовтень 
Івано-Франківської області.
Закінчив Перший Ленінградський медичний 
інститут ім. акад. І.П. Павлова.
Доктор медичних наук (2003), професор 
(2003).
Завідувач кафедри нормальної анатомії лю-
дини Української медичної стоматологічної 
академії.
Шифр наукової спеціальності докторської 
дисертації: 14.03.01 — нормальна анатомія.

Науковий напрямок — стереоморфологія та структурне забезпечення функції 
екзокринних залоз та МЦР слизових оболонок порожнини рота та шлунка 
людини.

Автор 92 наукових праць, 12 наукових посібників та 2 раціоналізаторських про-
позицій.

Підготовлено 3 кандидати наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Шевченка, 23, Українська медична стоматологічна ака-

демія, кафедра анатомії людини, м. Полтава, 36024.
Дoмaшня адpесa: вул. Миру, буд. 7, кв. 89, м. Полтава, 36022.
Телефони: роб. (05322) 74892; дом. (05322) 78189.
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Шкодiвський  
Микола Іванович.
Народився 16 червня 1943 р. у с. Григорівка 

Чаплинського району Херсонської області. 
У 1971 р. закінчив Кримський медичний ін-

ститут та був рекомендований на посаду 
старшого лаборанта кафедри оперативної 
хірургії та топографічної анатомії. З 1973 
р. асистент цієї ж кафедри. Кандидат 
медичних наук (1978). У 1988 р. захистив 
докторську дисертацію «Морфофункці-
ональні зміни в тонкій кишці в умовах 
порушення поза- і внутрішньоорганного 
кровообігу». .

Професор кафедри (1990), завідувач кафедри анатомії людини с курсом 
оперативної хірургії та топографічної анатомії (березень 1993), завідувач 
кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії (вересень 1993), 
професор цієї ж кафедри (2003). .

Науковий напрямок: «Морфологічна та біологічна герметичність шлунково-
кишкового тракту після порушення поза- і внутрішньоорганного крово-
обігу». .

Автор 150 наукових праць, 9 навчально-методичних посібників, в т.ч. лекції з 
топографічної анатомії, 11 раціоналізаторських пропозицій, 2 інформацій-
них листів, а також співавтор «Краткого справочника артерий человека» 
2005 р. .

Адреса: вул. Фруктова, 6, с. Малореченське, м. Алушта, АР Крим, 98520.
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Янушевський  
Володимир Гнатович.

Народився 14 вересня 1939 року у с. Макси-
міліанівка Мар’їнського району Донецької 
області.
Закінчив Читинський медичний інститут 
(1968).
Кандидат медичних наук (1972), доктор ме-
дичних наук (1989), професор (1989).
Професор кафедри радіоекології Севастополь-
ського національного університету ядерної 
енергії і промисловості (з 2008).
Завідувач кафедри анатомії і валеології Ме-

літопольського педагогічного інституту (1994). Професор кафедри безпеки 
життєдіяльності Таврійської державної агротехнічної академії. Проректор 
відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (2000-
2007). Заслужений діяч науки та техніки України (1991).

Наукові напрямки — морфогенез і регенерація периферичної нервової сис-
теми; корекція стану гемомікроциркуляторного русла і складу крові після 
впливу променевої радіації, використовуючи продукт полі фенолів вино-
граду «Ено-Ант».

Автор 240 наукових та науково-методичних публікацій.
Підготував 4 докторів та 14 кандидатів наук.
Відмінник народної освіти україни, академік Української академії наук націо-

нального прогресу (1994), академік міжнародної академії оригінальних ідей. 
.

Дoмaшня адpесa: вул. Гвардійська, буд. 5а, кв. 2, м. Севастополь, 99002.
Телефони: роб. (0692) 713032; дом. (0692) 710745; моб. 8(067)7814139.

Кафедра 
нормальной 
анатомии 
КГМУ



:::::]  133  [:::::

Ященко  
Антоніна Михайлівна.
Народилася 31 січня 1946 році у с. Княже 

Львівської області.
У 1971 році закінчила біологічний факультет 

Львівського національного університету 
імені Івана Франка.

Доктор медичних наук (2004), професор 
(2005).

Професор кафедри гістології, цитології та 
ембріології Львівського національного 
медичного університету імені Данила 
Галицького.

Нагорода Ярослава Мудрого АН ВШ України (1999).
Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.09 — гістологія, 

цитологія, ембріологія.
Науковий напрямок — використання лектинів для вивчення вуглеводних 

детермінант як сигнальних молекул у процесах міжклітинної взаємодії, ди-
ференціації та проліферації шкіри, органів травної, ендокринної, репродук-
тивної систем експериментальних тварин та людини у процесі онтогенезу, 
порівняльно-видовому аспекті та патологічних процесах.

Автор 142 наукових публікацій, у т.ч. 2 авторських свідоцтва на винаходи, 10 
навчально-методичних рекомендацій та навчального посібника „Атлас 
мікроанатомії органів ротової порожнини”.

Підготувала 2 кандидатів наук.
Рoбoчa aдpесa: вул. Пекарська, 69, Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького, кафедра гістології, цитології та ембрі-
ології, м. Львів, 79010.

Дoмaшня адpесa: вул.О. Ольжича, 13, кв. 15, м. Львів, 79005.
Телефони: роб. (0322) 786444; дом. (0322) 753107.
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Папір офс. Гарнітура “Myriad Pro”. Друк офс. Обл. вид. арк. 4,84.  

Ум. друк. арк. 6,09. Наклад 300 прим.
.

Інформаційно-аналітичний відділ  
Кримського державного медичного університету.

95 006 бул. Леніна 5/7 тел. 294-813.
.

Надруковано у Видавничому відділі  
Кримського державного медичного університету.

95 006 бул. Леніна 5/7 тел. 294-910
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