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Світовий освітній простір інтенсивно розви-
вається. З огляду на постійне зростання ролі 
наукових знань, а також тенденції інтеграції 
України до європейського та світового ос-
вітнього простору, актуальною є проблема 
розроблення навчальних видань нового по-
коління. 

Оволодіння знаннями з клінічної анато-
мії та оперативної хірургії є важливою скла-
довою у формуванні лікарського мислення. 
Клінічна анатомія є фундаментальним пред-
метом для клінічних та медико-профілактич-
них дисциплін, для логічного клінічного мис-
лення. Без знання предмета складно науково 
обґрунтувати етіопатогенез, діагностику, лі-
кування та профілактику захворювань.

Попереднє видання посібника під на-
звою “Короткий курс топогафічної анатомії 
та оперативної хірургії”  проведено чотири 
роки тому, його використання у навчально-
му процесі показало високу ефективність 
засвоєння матеріалу. Потрібно відзначити 
чіткість формулювань, застосування міжна-

родної анатомічної номенклатури, ретельно 
складені таблиці, схеми хірургічних опера-
цій, оригінальні малюнки кровопостачання, 
іннервації та лімфовідтоку від органів і тка-
нин. Автори провели значну роботу щодо 
систематизації існуючих підходів до опера-
тивних втручань, можливості їх майбутньої 
роботизації. 

Слід зазначити, що створення навчаль-
них видань – один з пріоритетних напрямів 
навчально-наукового процесу Вінницько-
го національного медичного університету 
ім. М. І. Пирогова, важливий чинник удоско-
налення загальнопрофесійної та спеціальної 
підготовки студентів вищих медичних на-
вчальних закладів.

Навчальний посібник буде корисний не 
тільки студентам, а й лікарям на різних ета-
пах професійного становлення. Сучасний 
фахівець у галузі медицини має володіти 
значним запасом знань, уміти поповнювати, 
розвивати, творчо застосовувати їх у повсяк-
денній діяльності.

Ректор Вінницького національного
медичного університету ім. М. І. Пирогова, 

Академік Національної академії 
медичних наук України, 

доктор медичних наук, професор
Василь Максимович Мороз

Відгук на видання видавництва “Нова Книга”
“Короткий курс клінічної анатомії та оперативної хірургії”
авторів Півторака В. І., Кобзаря О. Б., Шевчука Ю. Г.
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