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ПРОФЕСОР  

ЛУПИР ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ  

(до 75-річчя від дня народження) 

 

 
Виповнилося 75 років від дня народження та 45 

років науково-педагогічної діяльності професора 

кафедри анатомії людини Харківського націона-
льного медичного університету, академіка Між-

народної академії інтегративної антропології та 

Української академії наук, доктора медичних 
наук, професора Лупиря Віктора Михайловича. 

Віктор Лупир народився 3 березня 1938 року 

в с.м.т. Славгород Сумської області. Після закін-
чення з відзнакою Харківського медичного ін-

ституту (1968) вступив до аспірантури при кафе-

дрі анатомії людини. Під керівництвом Р.Д.Си-

нельнікова захистив кандидатську дисертацію 
«Нерви і судини сечоводів людини та деяких 

тварин» (1971). У 1987 році захистив докторську 

дисертацію «Макромікроскопічна анатомія та 
мієлоархітектоніка нервів печінки людини» (на-

уковий консультант – професор В.В.Бобін). З 

1971 року – асистент, з 1976-го – доцент, з 1989-го 
– професор, з 1993-го – завідувач кафедри ана-

томії людини, а з 2004 року – професор цієї ка-

федри. У період 1986-1993 рр. був проректором з 

навчальної роботи. 
Наукові дослідження професора В.М.Лу-

пиря присвячені вивченню макромікроскопічної 

анатомії периферійного відділу вегетативної та 
соматичної нервової системи. Ним опубліковано 

понад 280 наукових праць, зокрема 6 моногра-

фій, 3 підручники, 16 навчально-методичних по-

сібників, 9 деклараційних патентів на винаходи. 

Підготував 10 кандидатів і 2 докторів наук. 
Серед його учнів – професор А.О.Тере-

щенко, який очолює кафедру анатомії людини; 

професор В.О.Ольховський, який очолює кафед-
ру судової медицини та медичного правознавства. 

Професор В.М.Лупир є активним учасником 

наукових з’їздів, членом редакційних колегій 
наукових журналів, членом Президії Наукового 

товариства АГЕТ України, заслуженим професо-

ром Харківського національного медичного уні-

верситету (2008). З 1991 по 2007 рік Віктор Ми-
хайлович очолював спеціалізовану вчену раду по 

захисту докторських дисертацій. 

Разом з дружиною, Вірою Василівною, яка все 
життя працювала практичним лікарем, виховав 

сина Андрія та доньку Марину. Діти теж стали лі-

карями, кандидатами наук. Онука ювіляра Марія – 
студентка 5 курсу медичного університету. 

Колеги та учні щиро вітають чудову Людину 

– Віктора Михайловича Лупиря, зичать йому мі-

цного здоров’я та подальших творчих злетів на 
благо нашої України! 

 

А.О.Терещенко, В.В.Бобін, 

В.О.Ольховський,  

С.Ю.Масловський, Д.М.Шиян. 


