
Бобрик Іван 

Іванович

06.10.1925-14.06.2011
Анатом, завідувач кафедри, професор кафедри анатомії людини

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 

почесний президент Наукового товариства анатомів, гістологів, 

ембріологів і топографоанатомів України, член-кореспондент

НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, 

Лауреат державної премії України, доктор медичних наук, 

професор



Іван Іванович - Брав участь у бойових діях у
складі підрозділів 1-го Українського, а потім
1-го Білоруського фронтів. Визволяв від
фашистських загарбників Україну, Польщу,
Німеччину.
За бойові заслуги нагороджений орденом
«Отечественной войны ІІ степени»,
медалями «За отвагу», «За освобождение
Варшавы», «За освобождение Берлина», «За
участие в Великой Отечественной войне»,
«За взятие Берлина», «За форсирование
Одера и Нитссы».

Народився І.І.Бобрик у 

смт Митки Барського району  

Вінницької області



Після демобілізації у грудні 1945 

року з армії продовжив навчання 

у школі №1 м.Бар. У 1949 році 

закінчив 10 класів з відзнакою, і 

як учасник війни, був 

зарахований на 1 курс 

лікувального факультету 

Київського медичного інституту 

без іспитів.



Закінчивши з відзнакою в 1955 році інститут, І.І. Бобрик 

пройшов довгий шлях від аспіранта до завідувача кафедри, 

був деканом лікувального факультету.



Іван Іванович протягом

26 років очолював провідну

в нашій країні кафедру

анатомії людини.



Висока цілеспрямованість і воля, принциповість і

професіоналізм, доброзичливе ставлення до колег принесли

професору І.І. Бобрику заслужений авторитет в

університеті, науковій спільноті, Україні.



В особі І.І. Бобрика вдало

поєдналися якості вченого-

дослідника, вихователя

молоді і талановитого

організатора.



Іван Іванович – учень відомого топографоанатома, академіка

К.І.Кульчицького, на кафедрі якого, він проводив дослідження

мікросудинного русла та внутрішньоорганних нервових

елементів.



З приходом професора І.І.Бобрика кафедра поступово

перейшла до вивчення різних ланок кровоносних та

лімфатичних судин.



Для того, щоб поглибити дослідження судин, за

пропозицією професора І.І.Бобрика співробітники кафедри

анатомії людини почали виконувати дослідження із

застосуванням електронного мікроскопа, який був

установлений на кафедрі у 1982р.



Наукові дослідження кафедри анатомії людини досягли

світового рівня, а в дечому випередили пошуки передових

морфологічних центрів і лабораторій.



Його особистий внесок у науку істотно вплинув на 

розвиток анатомії в Україні. 



За досить короткий час кількість дослідників

мікроциркуляторного русла на кафедрі значно зросла і цією

проблемою під керівництвом професора І.І.Бобрика почали

займатися морфологи не тільки в Україні, але й за її межами.



Іван Іванович був надзвичайно відповідальною і

високопрофесійною людиною. Увесь його життєвий шлях є

прикладом самовідданого служіння медичній освіті та

науці.



Під керівництвом І.І.Бобрика було підготовлено 

17 докторів і 20 кандидатів медичних наук.



Конгрес анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів

 Сімферополь 2006



З 1978 по 2004 рік завідувач кафедри анатомії людини

був член-кореспондент НАПН України, Заслужений діяч

науки і техніки України, лауреат Державної премії України,

професор Іван Іванович Бобрик.



Невтомний пошук вченого протягом багатьох років

знайшов свій відбиток у понад 300 друкованих працях,у

тому числі 16 монографіях, підручниках, анатомічному

атласі.



Киев

"Здоровья"

1970



Киев

"Здоровья"

1986



Киев

"Здоровья"

1990



Киев

"Здоровья"

1991



Київ

"Здоров’я"

2001 



Світла пам’ять про

Івана Івановича Бобрика

назавжди залишиться в

історії Університету та

вітчизняної анатомії.


