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Ювілеї

Сповнюється 75 років з дня
народження і 55 років трудової
діяльності професора кафед-
ри симуляційних методів на-
вчання Одеського національно-
го медичного університету про-
фесора Олександра Георгійо-
вича Попова. Він народився
в Одесі 6 вересня 1941 року.
У 1958 році закінчив школу і
вступив в Одеське медичне учи-
лище, яке закінчив у 1960 році.
З 1960 по 1963 роки служив у ла-
вах Збройних Сил, сумлінно сте-
жачи за солдатським здоров’ям.

У 1964 році вступив в Одесь-
кий медичний інститут ім. М. І.
Пирогова, поєднуючи навчан-
ня з роботою. Будучи ще сту-
дентом, розпочав наукові дослі-
дження в студентських това-
риствах морфологічних кафедр.
Після закінчення інституту, як
відмінник навчання та іменний

стипендіат, він був рекомен-
дований до аспірантури. Обі-
ймав такі посади: з 1973 по
1977 роки — асистент, з 1978 ро-
ку — доцент, а з 1992 року —
професор.

Своє життя О. Г. Попов при-
святив одній з фундаменталь-
них галузей медицини — мор-
фології. Його науковий напрям
— це вивчення адаптаційної
перебудови органів і тканин
під впливом несприятливих
чинників і корекція виявлених
морфологічних змін за допо-
могою способів, які підвищу-
ють неспецифічну резистент-
ність організму. Отримані ре-
зультати лягли в основу тео-
ретичного обґрунтування низ-
ки методичних рекомендацій,
спрямованих на підвищення
працездатності людини в екс-
тремальних умовах.

Невтомний пошук ученого
протягом багатьох років знай-
шов своє віддзеркалення в
320 наукових роботах, 3 моно-
графіях, 36 навчальних і
науково-методичних посібни-
ках, 2 авторських свідоцтвах,
в участі в багатьох наукових
з’їздах, конференціях, сим-
позіумах як в Україні, так і за
кордоном.

З 1992 по 2013 роки О. Г. По-
пов очолював кафедру опера-
тивної хірургії і топографічної
анатомії. Одночасно в 1993–
1995 роках викладав пластич-
ну анатомію скульпторам і жи-
вописцям в Одеській академії
мистецтв, де і завідував ана-
логічним циклом.

О. Г. Попов пройшов удо-
сконалення і стажування за фа-
хом у Флоридському, Вашинг-
тонському (США) і Регенсбург-
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ському (Німеччина) університе-
тах.

Професор О. Г. Попов веде
велику роботу з підготовки на-
укової зміни. Під його керів-
ництвом і за наукової консуль-
тації підготовлені й захищені
3 докторських і 7 кандидатсь-
ких дисертацій.

З 2003 по 2015 роки Олек-
сандр Георгійович Попов був
головою Одеського відділення
Республіканського наукового
товариства анатомів, гістоло-
гів, ембріологів топографо-
анатомів. Він член редколегії
журналів «Клінічна анатомія і
оперативна хірургія», «Нове в
науці і практиці». У 1997 році
був обраний академіком Укра-
їнської академії наук.

В особі О. Г. Попова вдало
поєдналися якості вченого-
дослідника, вихователя молоді
й талановитого організатора.
Уже більше 45 років він прово-
дить активну суспільну і адмі-
ністративну роботу. 3 1981 по
1984 роки — заступник декана
лікувального факультету. У
1988 році вперше в історії ін-
ституту на конкурсній основі
студентами і викладачами лі-
кувального факультету був
обраний деканом і працював
на цій посаді до 1992 року. Чи-
мало лікарів і досі згадують
принципового і доброзичливо-
го декана, його виняткову ува-
гу до кожної людської долі, жер-
товну готовність допомогти —
таким залишився у пам’яті ви-

пускників декан нової генерації.
Він бере активну участь у житті
міста. Був обраний депутатом
Одеської міської ради, нагоро-
джений Почесною грамотою
Президії Верховної Ради Украї-
ни, срібною і бронзовою меда-
лями ВДНГ СРСР, знаком «Від-
мінник охорони здоров’я», по-
чесним знаком «Золотий пла-
тан», є лауреатом премії «Пів-
денне місто». За видатний осо-
бистий внесок у розвиток науки
і вищої освіти нагороджений ме-
даллю ім. В. В. Підвисоцького.

Щиро вітаємо дорогого
колегу з цим славним юві-
леєм! Бажаємо міцного здо-
ров’я, творчого натхнення,
плідної співпраці на благо рід-
ної країни!
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