Некролог: професор Володимир Олексійович Козлов

10 березня 2009 року колектив
Дніпропетровської державної
медичної академії зазнав тяжкої
втрати. На шестидесятому році
з життя пішов завідувач кафедри анатомії людини, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки
України Козлов Володимир
Олексійович.

Професор В.О.Козлов
(1949-2009)
нальної медичной академії післядипломної освіти
Яскрава особистість, талановитий педагог та
ім. П.Л.Шупика.
вчений, за своє плідне життя він гідно продовжував
Володимир Олексійович Козлов – енергійна
традиції української морфологічної школи, розвилюдина, плідний науковець. У нього лишилося
нув педагогічні та наукові напрямки кафедри, вибагато нездійснених мрій та планів, які окреслюховав цілу плеяду науковців.
ють подальший шлях розвитку кафедри у педагоВолодимир Олексійович Козлов закінчив мегічній та науковій діяльності та спонукають коледичний факультет Дніпропетровського медичного
інституту. Працюючи на кафедрі анатомії людини
ктив до нових досягнень.
Дніпропетровської державної медичної академії з
В наших серцях Володимир Олексійович на1976 року, здібний учень професорів С.Є.Стебельзавжди залишиться як чуйна, щира людина, ініціаского та В.Д.Маковецького, Володимир Олексійотор творчих пошуків, справедливий та мудрий кевич виріс як вчений і педагог та з 1993 року очолив
рівник, що надихав на працю, веселий та щасливий
кафедру. За роки натхненної праці Володимир
чоловік. У глибокій скорботі ми схиляємо голови
Олексійович Козлов ввів єдину наукову тематику
перед людиною, що своєю неодмінною добротою,
кафедри: вивчення гемомікроциркуляторного рутеплом, душевним світлом, бажанням допомогти,
сла органів, органо- и морфогенез серця та сузавоювала прихильність усіх, хто його знав в Украдинного русла органів. Під керівництвом професоїні та за її межами.
ра Володимира Олексійовича Козлова захищено 6
докторських і 12 кандидатських дисертацій. Він є автором біля 300 наукових праць, 40 винаходів та патеРекторат, профком,
нтів, 12 монографій, 2 підручників.
колектив кафедри анатомії людини ДДМА.
Всеукраїнська громадська організація
Учнями професора В.О.Козлова стали:
„Наукове товариство анатомів, гістологів,
д.мед.н., професор І.В.Твердохліб – завідуючий
ембріологів і топографоанатомів України”,
кафедрою
гістології,
д.мед.н.,
професор
Редакція журналу „Морфологія”
І.С.Шпонька – завідуючий кафедрою патологічної анатомії, д.мед.н., професор В.Д.Мішалов –
завідуючий кафедрою судової медицини Націо__________________________________________________________________________________ 101
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