Ювілеї 2009 року
За дорученням і від імені Всеукраїнської громадської організації «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України» редакція журналу
«Морфологія» на своїх сторінках поздоровляє наших шановних українських колег-морфологів з нагоди їхніх знаменних
ювілеїв, бажає їм міцного здоров’я, нових творчіх успіхів і
досягнень, невичерпної енергії, закоханості у справу і в
життя!
Наші вітання:
Вірі Іванівні Гарець
В.І.Гарець народилася 28 травня 1949 року у м. Дружківка Донецької області.
Закінчила Дніпропетровський державний медичний інститут.
Доктор медичних наук (1995), професор (2001).
Завідувач кафедри медичної біології, фармакогнозії та ботаніки Дніпропетровської державної медичної
академії (2003).
Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 – нормальна анатомія.
Наукові напрямки – розробка ефективних заходів профілактики захворювань сечостатевої системи доброякісного і злоякісного (рак сечового міхура, передміхурової залози) характеру у населення, яке підлягає постійному впливу комбінації радіаційних та хімічних чинників.
Автор 143 публікацій та 1 патенту.

Георгію Степановичу Кир’якулову
Г.С.Кир’якулов народився 3 лютого 1934 року у с. Малий Янісоль Донецької області.
Доктор медичних наук (1972), професор (1974).
Завідувач кафедри анатомії людини Донецького національного медичного університету.
Заслужений діяч науки і техніки України (1997).
Академік академії наук Вищої освіти України (2001).
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Член Німецького Міжнародного анатомічного товариства.
Член редколегії міжнародного журналу «Вісник морфології».
Шифр наукової спеціальності докторської дисертації: 14.03.01 – нормальна анатомія.
Науковий напрямок – анатомія природжених вад серця та їх експериментальних моделей.
Автор понад 450 наукових робіт, у т.ч. 8 монографій, 5 навчально-методичних посібників, 20 авторських
свідоцтв, співавтор підручника «Анатомія людини», “Human anatomy”.
Підготував 5 докторів і 25 кандидатів наук.

Олені Вікторівні Мірошниченко
О.В.Мірошниченко народилася 15 липня 1939 року в м. Краматорськ, Донецької області.
Закінчила Харківський національний медичний університет (колишній ХМІ) у 1962 році.
Кандидат медичних наук (1970), доктор медичних наук (1980), професор (1993).
Професор кафедри гістології, цитології та ембріології Харківського національного медичного університету.
Шифр наукової спеціальності: 14.03.09 – гістологія, цитологія та ембріологія.
Наукові напрямки – нейрогліально-капілярні відносини в головному мозку людини; нейроно-ендокрина
регуляція репаративних процесів.
Опублікувала понад 115 наукових робіт.
Підготувала 2 кандидатів медичних наук.

Світлані Василівні Стеценко
С.В.Стеценко народилася 3 вересня 1939 року в м. Душанбе.
Закінчила Київський медичний інститут (1965).
Доктор медичних наук (1988), професор (1991).
Професор кафедри анатомії людини Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.
Тема докторської дисертації: «Морфогенез бронхіальних, альвеолярних та судинних структур легені людини».
Шифр наукової спеціальності: 14.00.02 – анатомія людини.
Науковий напрямок: будова структури легені на макро-, мікро- і ультраструктурному рівнях.
Автор понад 100 наукових робіт, 7 навчальних посібників і 2 винаходів.
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