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6 вересня 2016 року виповнилося 75 років з
дня народження багаторічного декана 2-го ліку-
вального факультету, завідувача кафедри опера-
тивної хірургії з топографічною анатомією, а ни-
ні професора кафедри симуляційної медицини
Одеського національного медичного університе-
ту професора Попова Олександра Георгійовича.
Після закінчення Одеського медичного учили-

ща Олександр Георгійович пройшов військову
службу у лавах збройних сил. У 1964 році він
вступив до Одеського медичного інституту ім. М. І.
Пирогова, навчаючись у якому, розпочав науко-
ві дослідження в студентських товариствах мор-
фологічних кафедр. Як студента-відмінника та
іменного стипендіата після закінчення інституту
його було рекомендовано до аспірантури кафед-
ри нормальної анатомії, на якій він послідовно
обіймав посади асистента (з 1973 по 1977 рр.), до-
цента (з 1978 по 1992 рр.) і професора.
Учень відомого професора-морфолога, О. Г. По-

пов продовжив науковий напрям, присвячений
вивченню адаптаційної перебудови органів і тка-
нин під впливом несприятливих умов середови-
ща, існування і корекції виявлених морфологіч-
них змін за допомогою способів, які підвищують

неспецифічну резистентність організму. Отрима-
ні результати лягли в основу теоретичного об-
ґрунтування низки методичних рекомендацій
щодо підвищення працездатності людини в екс-
тремальних умовах.
Невтомний пошук ученого протягом багатьох

років знайшов своє віддзеркалення у 320 науко-
вих роботах, 3 монографіях, 36 навчальних і
науково-методичних: посібниках, 2 авторських
свідоцтвах. О. Г. Попов брав участь у багатьох
наукових з’їздах, конференціях, симпозіумах як в
Україні, так і за кордоном.
З 1992 по 2013 роки професор О. Г. Попов

очолював кафедру оперативної хірургії з то-
пографічною анатомією. Одночасно з цим
(1993–1995) він викладав пластичну анатомію
скульпторам і живописцям в Одеській акаде-
мії мистецтв, де завідував аналогічним цик-
лом.
З 2003 по 2015 роки Олександр Георгійович

був головою Одеського відділення Республікан-
ського наукового товариства анатомів, гістоло-
гів, ембріологів і топографоанатомів. Він є чле-
ном редколегії журналів «Клінічна анатомія і
оперативна хірургія», «Нове в науці і практиці».
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У 1997 році був обраним академіком Української
академії наук.
Наукова робота професора О. Г. Попова про-

тягом 55 років трудової, наукової, педагогічної і
громадської діяльності спрямована на вирішен-
ня найбільш актуальних проблем клінічної ана-
томії при опіковій хворобі, панкреатиті, акушер-
ських оперативних втручаннях. Наукові досяг-
нення колективу, який він очолював, широко
комплексирувалися з дослідженнями провідних
наукових центрів України. За його наукового
консультування та під безпосереднім керівницт-
вом були захищені 3 докторські та 7 кандидатсь-
ких дисертацій.
Олександр Георгійович приділяє велику ува-

гу педагогічній роботі, має багато публікацій із
проблем вищої медичної освіти. Він — співавтор
національного підручника «Оперативна хірургія
та топографічна анатомія голови та шиї» (2016),
який є базовим для вивчення відповідної дисцип-
ліни для студентів стоматологічних факультетів
навчальних закладів IV рівня акредитації.
О. Г. Попов уособив якості вченого-дослідника,

вихователя молоді і талановитого організатора.
Уже більше 45 років він проводить активну гро-
мадську й адміністративну роботу. З 1981 по
1984 роки — працював заступником декана ліку-
вального факультету. У 1988 році вперше в істо-
рії інституту на конкурсній основі студентами і
викладачами лікувального факультету його було
обрано деканом 2-го лікувального факультету, на
цій посаді він працював до 1992 року. Чимало лі-
карів і досі згадують принципового і доброзич-
ливого декана, його виняткову увагу до кожної
людської долі й жертовну готовність допомогти.
Він бере активну участь у житті міста. Був об-

раний депутатом Одеської міської ради, нагоро-
джений Почесною грамотою Президії Верховної
Ради України, срібною і бронзовою медалями
ВДНГ СРСР, знаком «Відмінник охорони здоро-
в’я», почесним знаком «Золотий платан» як лау-
реат премії «Південне місто». За видатний особис-
тий внесок у розвиток науки і вищої освіти наго-
роджений медаллю ім. В. В. Підвисоцького.
Олександр Георгійович Попов — людина ве-

ликої душі, з тонким відчуттям гумору, чуйний і
доброзичливий та одночасно — принциповий і
безкомпромісний. Озираючись на прожите і пе-
режите, ювілярові є чим пишатися!
О. Г. Попов належить до категорії людей з

власною і незалежною думкою. Його авторитет,
компетентність, відданість морфологічній науці,
щирість викликають глибоку пошану, і тому
його цінують як мудрого наставника студентства
і молодих колег, надійного й відданого друга.

Він завжди уміло використовує ділові якості спів-
робітників, що сприяють їхньому професійному
і науковому зростанню.
До всього, це людина — добре обізнана з худож-

ньою літературою, музикою і, особливо, образо-
творчим мистецтвом. Художній смак О. Г. По-
пова знайшов втілення в інтер’єрі кафедри, кабі-
нетів співробітників, де багато прекрасних кар-
тин не тільки одеських авторів, але і копій зару-
біжних художників і скульпторів.
Особливе місце в житті ювіляра посідала ро-

бота судновим лікарем-дослідником за програ-
мою «Морська медицина», де відбувалося його
знайомство з труднощами і небезпеками морсь-
кої професії в океанських рейсах, коли доводило-
ся стикатися зі складними ситуаціями при захво-
рюваннях членів екіпажу судна і надавати їм ви-
сококваліфіковану допомогу.
Жити для інших, бути потрібним людям, ро-

бити добро — ось життєве кредо Олександра
Георгійовича. Весь життєвий шлях О. Г. Попова
насичений творчими звершеннями, напруженою
працею. Він завжди чітко бачить мету, дотриму-
ється твердих принципів, сповідаючи високі ду-
ховні цінності. Безліч людей, що оточують ювіля-
ра, надзвичайно горді тим, що мали честь спіл-
куватися з ним — мудрим, інтелігентним, поряд-
ним. Тому завжди є бажання підтримувати його
у всіх починаннях і наслідувати його приклад.
Колеги, учні й друзі щиро поздоровляють

професора Олександра Георгійовича Попова зі
славним ювілеєм і бажають йому здоров’я і ба-
дьорості, подальших успіхів у науковій і педаго-
гічній діяльності, нових творчих успіхів на бла-
го української науки.
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