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У 1978 р. Микола Анатолійович закінчив із відзнакою Запорізький медич-
ний інститут, після інтернатури вступив до очної аспірантури при кафедрі 
анатомії людини інституту.
Науковий керівник М. А. Волошина – професор Олександр Гаврилович 

Яхниця, прищепив аспіранту інтерес до імуноморфології, допоміг сфор-
мувати коло наукових зацікавлень. Під керівництвом О. Г. Яхниці була 
захищена кандидатська дисертація на тему «Особливості морфогенезу 
тимуса в антенатальному і постнатальному періодах в нормі та після вну-
трішньоутробного введення антигена» (1983 р).
У 1990 р. в спеціалізованій вченій раді Університету дружби народів (м. 

Москва) М. А. Волошин захистив докторську дисертація «Закономірності бу-
дови та морфогенезу епітеліальних канальців вилочкової залози в ранньому 
постнатальному періоді». Науковими консультантами з виконання дисертації 
були видатні вчені морфологи – професори Юріна Н. О. та Яхниця О. Г.
На підставі даних, що одержані при використанні анатомічних, гісто-

логічних, гістохімічних методів дослідження, методів авторадіографії та 
електронної мікроскопії, вперше була доведена ендокринна функція епіте-
ліальних канальців тимуса.

З ювілеєм

21 травня виповнилося 60 років видатному анатому, провідному морфологу, 
заслуженому діячеві науки і техніки України, 

завідувачу кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії 
Запорізького державного медичного університету, доктору медичних наук, професору 

Волошину Миколі Анатолійовичу

Надалі роботами Ю. П. Ткаченка (проф. Волошин М. А. був науковим консультантом із виконання цієї дисерта-
ції) була показана зміна ендокринної функції вилочкової залози у дітей після внутрішньоутробного антигенного 
впливу, що мало місце на тлі розвитку симптомокомплексу вісцеромегалії в цих дітей.
Усього під керівництвом професора М. А. Волошина  захищено 5 докторських і 20 кандидатських дисертацій.
Основним науковим напрямом робіт під його керівництвом є вивчення особливостей морфогенезу та реактив-

ності органів на тлі зміни в системі мати – плацента – плід (після надлишкового антигенного навантаження у 
внутрішньоутробному періоді). Дані, що отримали в результаті комплексного дослідження реактивності органів 
після внутрішньоутробного впливу, дали змогу сформулювати концепцію: лімфоцит – фактор морфогенезу.
Професор М. А. Волошин  тривалий час очолював комітету комсомолу ЗМІ, обіймав посади завідувача ЦНДЛ, 

проректора з наукової роботи ЗДМУ, був експертом ВАК України. З 1994 року професор М. А. Волошин завідує 
кафедрою Запорізького  державного медичного університету. Організаторський талант професора М. А. Волошина 
дав змогу сформувати згуртований колектив кафедри анатомії людини, а з 2010 року до складу кафедри ввійшов 
курс оперативної хірургії та топографічної анатомії. Колектив дбайливо зберігає традиції академічного викладання 
предмета, постійно впроваджує нові наукові дані в матеріали лекцій, практичних занять. М. А. Волошин – співавтор 
підручника «Анатомія людини», під його керівництвом створено понад 30 навчальних посібників, практикумів, 
збірників тестових завдань з анатомії людини відповідно до вимог Болонської системи освіти.
На кафедрі анатомії людини створений анатомічний музей ім. О. Г. Яхниці – фундатора кафедри. Музей постійно 

поповнюється новими експонатами, які студенти виготовляють під керівництвом викладачів. В академічній обста-
новці анатомічного музею відбуваються апробації дисертацій співробітників кафедри, засідання товариства молодих 
вчених – морфологів і щомісячні засідання студентського анатомічного наукового гуртка. На базі кафедри анатомії 
неодноразово відбувалися науково-практичні конференції з міжнародною участю.
Як завідувач ЦНДЛ професор М.А. Волошин спільно з академіком НАМН України професором І.А. Мазуром і 

професором В.В. Дунаєвим брав участь у розробці першого оригінального вітчизняного препарату «Тіотриазолін», а 
згодом у співпраці НВО «Фарматрон» розробляв і виконував доклінічні дослідження препарату «Тіодарон», «Ноотріл», 
«Тіоцетам». За результатами досліджень опубліковано кілька монографій, зокрема «Тіотриазолін», «Метаболічні 
кардіопротектори: фармакологічні властивості та застосування у клінічній практиці». Професор М. А. Волошин є 
автором понад 300 наукових публікацій, 15 монографій, 30 патентів на винаходи та корисну модель. Науковець брав 
участь у заснуванні першого спеціалізованого друкованого видання Запорізького державного медичного університету.
Микола Анатолійович Волошин користується заслуженою повагою  професорсько-викладацького складу уні-

верситету та студентів.
Колектив кафедри анатомії людини, оперативної хірургії 

та топографічної анатомії Запорізького державного медичного 
університету щиро вітає ювіляра, бажає наукових звершень, 
міцного здоров’я та оптимістичного ставлення до життя.


