
ПРОФЕСОР БОБІН ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 

(до 90-річчя від дня народження) 

17 жовтня 2014 року відомому українському вченому Бобіну 

Володимиру Вікторовичу, почесному професору Харківського 

національного медичного університету, почесному академіку Міжнародної 

академії інтегративної антропології, почесному голові Харківського 

наукового товариства АГЕТ, почесному члену Білоруського товариства 

анатомів виповнилося славних 90 років. 

В. В.Бобін - авторитетний анатом у галузі функціональної анатомії 

нервової системи. Тривалий час він успішно розвивав на сучасному рівні 

наукові традиції Харківської анатомічної школи академіка В. П. Воробйова 

та Р. Д. Синельнікова. Сфера його наукових інтересів – еволюційний і 

функціональний напрямок у макромікроскопічній анатомії нервової 

системи в нормі та під впливом деяких екстремальних факторів. 

Володимир Вікторович – представник відомої родини лікарів 

Бобіних. Бобін Володимир Вікторович народився 17 жовтня 1924 року в 

Харкові. У 1947 році закінчив Кримський медичний інститут, після чого 

навчався у клінічній ординатурі при кафедрі нервових хвороб. Після 

закінчення ординатури поступає до аспірантури при кафедрі анатомії 

людини Харківського медичного інституту, очолюваній видатним 

науковцем Р. Д. Синельниковим. У Харкові В. В. Бобін пройшов шлях від 

аспіранта до професора. З 1971 по 1992 рік Володимир Вікторович 

очолював кафедру анатомії людини, а з 1993 по 2010 працював на посаді 

професора кафедри. Перше вагоме наукове дослідження вченого – 

кандидатська дисертація, присвячена будові плечового сплетення, яка 

лягла в основу монографії «Плечевое сплетение, его длинные ветви и связи 

между ними» (1958). У цьому ж науковому напрямку було виконано 

дослідження його докторської дисертації, щодо еволюційних перетворень 

системи лицевого нерва ссавців. У роботі вперше найбільш повно 
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визначено типи галуження лицевого нерва від нижчих хребетних до 

людини. Понад 30 років професор В.В. Бобін та його численні учні 

розробляють макромікроскопічну анатомію соматичних і вісцеральних 

нервів у філогенетичному аспекті. Один з наукових напрямків 

присвячений будові нервового апарату м’язів, які забезпечують 

вертикальну статику людини. У результаті цих досліджень виявлено 

гетерохронію в мієлінізації м’язових нервів. Це є істотним доповненням 

робіт П. К. Анохіна з проблем системогенезу. Другий аспект досліджень 

пов’язаний з вивченням особливостей мієлогенезу різноманітних 

вісцеральних нервів. Третій напрямок наукових розробок професора В.В. 

Бобіна та його учнів присвячений вивченню впливу гіпер- і гіпокенезії, 

лазерного опромінення на нервовий апарат скелетних м’язів та внутрішніх 

органів. Окрема сторінка досліджень В.В. Бобіна пов’язана з проблемами 

антропології – палеопатології. 

Під керівництвом професора Бобіна В.В. виконано 21 кандидатську 

та 2 докторські дисертації (професор Лупир В.М., та професор 

Масловський С. Ю.). У його доробку понад 400 наукових праць, у тому 

числі 6 монографій, 16 навчальних посібників. За редакцію науковця 

видано 12 збірників наукових робіт «Макромикроскопическая анатомия 

нервной системы». Протягом багатьох років професор В.В. Бобін – член 

редколегій низки наукових журналів: «Експериментальна і клінічна 

медицина», «Вісник проблем біології і медицини» тощо. Володимир 

Вікторович активно досліджує актуальні питання медицини спільно з 

клініцистами: невропатологами,терапевтами, радіологами. Серія 

навчальних посібників з функціональної анатомії опорно-рухового апарату 

(у співавторстві з В. І. Зябловим та М. Р. Сапіним) широко 

використовуються в навчальному процесі вищих медичних навчальних 

закладів освіти України, Росії, Молдови. За названу серію навчальної 

літератури Державний комітет з вищої освіти СРСР відзначив професора 

В.В. Бобіна спеціальною премією. Як член номенклатурної комісії 
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Володимир Вікторович брав активну участь у підготовці українського 

стандарту Міжнародної анатомічної номенклатури. Професор В.В.Бобін – 

засновник великої наукової школи: його учні працюють у численних 

вищих навчальних закладах України та країн колишнього СРСР, очолюють 

кафедри у Харкові, Запоріжжі, Семипалатинську, Алма-Аті, Баку. У 

Харківському національному медичному університеті з 2012 р. кафедру 

анатомії людини очолює учень В.В. Бобіна професор А.О.Терещенко, 

декан першого медичного факультету. Кафедру судової медицини та 

медичного правознавства ХНМУ очолює професор Ольховський В. О, 

декан другого медичного факультету, кафедру гістології, цитології та 

ембріології професор Масловський С. Ю. Сьогодні  на кафедрі анатомії 

людини ХНМУ працюють викладачі, які під керівництвом професора 

В.В.Бобіна виконали кандидатські дисертації (доценти Ізмайлова Л. В., 

Куліш А.С., старший викладач Недорезова В. О.) 

Володимир Вікторович є активним учасником Всеукраїнських та 

міжнародних наукових форумів (анатомів, антропологів, неврологів). 

Тривалий час професор В.В. Бобін був експертом ВАК України, членом 

спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських 

дисертацій за спеціальностями «Нормальна анатомія», «Патологічна 

фізіологія», «Патологічна анатомія». 

У різні періоди творчого шляху В.В. Бобін брав активну участь у 

роботі громадських організацій, ректорату Харківського медичного 

університету, правління Харківського медичного товариства. За активну 

життєву позицію та вагомі наукові здобутки Володимир Вікторович 

неодноразово був відзначений урядовими нагородами. 

Професор В.В. Бобін – талановитий лектор і педагог. Його жваві та 

змістовні лекції, які закладають основу медичних знань майбутніх лікарів, 

насичені клінічними прикладами. Не одне покоління студентів пройшло 

анатомічну школу під керівництвом професора В.В. Бобіна, про що вони 

часто згадують на ювілейних зустрічах лікарів. 
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Сьогодні Володимир Вікторович перебуває на заслуженому 

відпочинку, але й досі вирізняється великою працелюбністю, 

працездатністю та творчою активністю. Щирість його душі, творчий 

ентузіазм згуртовують учнів та соратників в ім’я найдорожчої цінності – 

здоров’я людей. 

У день славного ювілею бажаємо Вам, вельмишановний Володимире 

Вікторовичу, міцного здоров’я, щастя, невичерпної енергії, творчого 

натхнення, нових наукових звершень і довгих років життя!  

 

Проф. А.О. Терещенко, проф. В. О.  Ольховський,  

проф. С.Ю. Масловський,  проф. В.Г. Дуденко. 

 

Проф. В.В. Бобін за своїм робочім столом. 
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