Ковешніков Володимир Георгійович
(1931–2015 рр.)
Народився 7 листопада 1931 року в
місті Борисоглібськ Воронезької області,
Росія. Після закінчення середньої школи
служив у рядах Радянської Армії (1949–
1950 рр.). Із 1950 до 1955 року навчався
у Саратовському медичному інституті,
був Сталінським стипендіатом, чемпіоном області з легкої атлетики. Після
закінчення інституту отримав диплом
з відзнакою. В 1955–1958 роках працював аспірантом кафедри анатомії людини Саратовського медичного інституту
під керівництвом професора В. І. Біка,
з 1958 до 1961 року був асистентом тієї
ж кафедри, заступником декана педіатричного факультету. В 1959 році захистив кандидатську дисертацію «Изменчивость средней черепной ямки».
Згодом працював асистентом (1961–
1963 рр.), доцентом (1964–1970 рр.),
завідувачем кафедри анатомії людини
Тернопільського медичного інституту
(1971–1983 рр.). У 1972 році, після захисту дисертації «Плоскость естественной ориентировки головы и влияние
ее стойкого изменения на формообразование черепа», отримав науковий
ступінь доктора медичних наук, а в

Koveshnikov Volodymyr Heorhiiovych
(1931–2015)
He was born on November 7, 1931 in
Borisoglebsk, Voronezh Oblast, Russia.
After graduating from high school he
served in the Soviet Army (1949–1950).
From 1950 to 1955 he studied at the
Saratov Medical Institute, was a Stalin
scholarship holder, regional champion
in athletics. After graduating from the
institute he received a diploma with
honors. From 1955 to 1958 he worked as
a graduate student at the Department of
Human Anatomy of the Saratov Medical
Institute under the guidance of Professor
V. I. Bik, from 1958 to 1961 he was an
assistant at the same department, Deputy
Dean of the Faculty of Pediatrics. In 1959
he defended his thesis “Variability of the
middle cranial fossa”.
Later he worked as an assistant (1961–
1963), associate professor (1964–1970),
head of the Department of Human
Anatomy of the Ternopil Medical Institute
(1971–1983). In 1972, after defending his
thesis “The plane of natural orientation of
the head and the impact of its persistent
change on the shape of the skull”, received
the degree of Doctor of Medicine, and
in 1973 – the academic title of Professor.

1973 році – вчене звання професора.
З 1981 до 1984 року був проректором з
навчальної роботи Тернопільського медичного інституту.
Із 1984 до 2003 року Володимир
Георгійович трудився ректором та завідувачем кафедри нормальної анатомії Луганського державного медичного університету. У 1998 році на базі
університету було проведено Другий
національний конгрес наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, топографоанатомів України. На
наступні 5 років професор В. Г. Ковешніков був обраний головою правління
цього товариства. У 2000 р. йому було
присвоєно звання лауреата Державної
премії України в галузі науки і техніки.
У 2003–2010 рр. Володимир Георгійович
працював завідувачем, у 2010–2015 рр.
– професором кафедри анатомії людини Луганського державного медичного
університету. В 2009–2015 рр. виконував обов’язки голови дисертаційної вченої ради із захисту дисертацій
Д.29.600.04. Володимир Георгійович
Ковєшніков був науковим керівником
та консультантом 20 докторських і 55
кандидатських дисертацій. Академік
МАІА, АН ВШУ, Польської академії медицини, Всесвітньої академії медицини
імені А. Швейцера, заслужений діяч науки і техніки України. Почесний громадянин Луганська.
Помер Володимир Георгійович Ковєшніков 17 травня 2015 року.

From 1981 to 1984 he was the Vice-Rector
on Academic Affairs of the Ternopil
Medical Institute.
From 1984 to 2003, Volodymyr
Heorhiiovych worked as the rector and
head of the Department of Normal
Anatomy of Luhansk State Medical
University. In 1998, the Second National
Congress of the Scientific Society of
Anatomists, Histologists, Embryologists,
Topographers of Ukraine was held on
the basis of the University. For the next
5 years, Professor V. H. Koveshnikov was
elected as a Chairman of the board of this
society. In 2000 he was awarded the title of
laureate of the State Prize of Ukraine in the
field of science and technology. In 2003–
2010 Volodymyr Heorhiiovych worked as
the head, in 2010–2015 – as a Professor
of the Department of Human Anatomy
of Luhansk State Medical University.
In 2009–2015 he was the Chairman
of the Specialized Academic Council
for the Defense of Theses D.29.600.04.
Volodymyr Koveshnikov was the scientific
supervisor and consultant of 20 doctoral
and 55 candidate theses. Academician
of International Academy of Integrative
Anthropology, Academy of Sciences of the
Higher School of Ukraine, Polish Academy
of Medicine, A. Schweizer World Academy
of Medicine, Honored Worker of Science
and Technology of Ukraine. Honorary
citizen of Luhansk.
Volodymyr Heorhiiovych Koveshnikov
died on May 17, 2015.

