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ПеРеДМОВа ДО ПеРшОгО ВиДаННЯ

анатомія як наука почала розвиватися на україні лише в другій поло-
вині XIX століття. Перші катедри анатомії були засновані в харківському 
та київському університетах. їх очолювали такі анатоми світової слави, 
як о. к. Білоусов (1848–1908) у харкові, о. П. вальтер (1818–1889) та 
в. о. Бец (1834–1894) у києві. катедра анатомії Львівського університе-
ту була започаткована ще в 1784 році, виявила помітну діяльність 1894 
року, коли її очолив відомий дослідник кровоносних судин спинного 
мозку генрик кадий, який передчасно помер у 1912 році. г. кадий та 
його учень Юзеф марковський розгорнули широку наукову діяльність 
і швидко стали відомими європейськими вченими. у всіх навчальних 
інституціях на східних землях панувала виключно російська мова, а на 
західних — польська. Перші вияви українізації медичних наук мали міс-
це у 1920-х роках під час так званого відродження. хоча початкова пра-
ця над створенням української медичної термінології була здійснена у 
Львові ще у 1897 році.

водночас з пробудженням національної свідомости на почат-
ку XX ст. почала розвиватися також і українська медична література. 
Почали виходити українською мовою медичні підручники, журнали та 
словники. однак вони друкувались малими тиражами й лишались недо-
ступними для ширшого лікарського загалу. Підручники в. П. воробйова, 
с. П. гайди, м. м. сауляк-савицької та словники „Nomina anatomica 
Ucrainica“ під редакцією Ф. цешківського, о. черняхівського та 
о. курило стали тепер бібліографічною рідкістю. на полицях книгарень 
можна все ще знайти анатомічний словник м. а. нетлюха (друге видан-
ня) і морфологічний о. в. Федотова, о. м. очкуренка і к. м. Фенчина. 
з радістю треба привітати появу підручника „нормальна анатомія“ Лесі 
матешук-вацеби, який дасть змогу студентам вивчати форму та будову 
людського організму в їхній рідній мові. сподіваємося, що тепер, у вже 
вільній державі, лікарська громада та уряд докладуть зусиль, щоб укра-
їнську медичну літературу піднести до сучасного світового рівня. 

світова федерація українських лікарських товариств (сФуЛт) 
у співпраці з громадянином сша економістом п. григорієм 
малиновським фінансує друкування української медичної літерату-
ри. Підручник „нормальна анатомія“ Л. матешук-вацеби є четвертою 
з черги медичною книгою, схваленою в 1997 році науковою комісією 
сФуЛт-у і частково спонсорованою п. григорієм малиновським.

Д-р Павло ДЖУЛЬ, Професор-емерит 
Вейнського штатного університету, Детройт, Мічіґан,

Почесний Президент СФУЛТ-у,
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Doctor Honoris causa Львівського національного медичного  
університету імені Данила Галицького

робота задумана як методичний посібник для студентів та виклада-
чів, у якому в стислій формі подано основні дані стосовно всіх розділів 
анатомії.

видання такого методичного посібника, написаного українською 
мовою, дуже вчасне, враховуючи ту обставину, що в медичних вузах 
україни викладання анатомії рекомендовано проводити державною 
українською мовою. 

хочеться зазначити, що автор доклала багато зусиль, глибоко про-
аналізувавши матеріал, стисло подала основні, головні відомості з нор-
мальної анатомії. у деяких випадках автор подає матеріал для більш 
доступного вивчення за своїми оригінальними схемами або робить свої 
узагальнення.

Поданий матеріал дуже вдало ілюструється чудовими малюнка-
ми — чіткими, кольоровими, в яких підкреслені саме ті структури, про 
які йдеться у тексті. автор добре володіє літературною українською мо-
вою і розуміється на міжнародній анатомічній номенклатурі.

в цілому видання посібника Лесі матешук-вацеби „нормальна ана-
томія“ актуальне, дуже необхідне студентам і вимагає якомога скорішо-
го розповсюдження на кафедрах анатомічного профілю медичних вузів 
україни.

Академік АПН України, заслужений діяч науки і техніки України, 
лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, 

професор К. І. КУЛЬЧИЦЬКИЙ

анатомія — це наука, на якій базуються всі інші медичні (теоретичні 
та клінічні) дисципліни. результати анатомічних досліджень мають не 
тільки пізнавальний інтерес, але часто впливають на розвиток практич-
ної медицини, яка намагається пізнати нормальні та патологічні процеси 
в їх структурно-функціональній єдності. клініцист лише тоді може бути 
професіоналом високого класу, якщо його лікарська діяльність ґрунту-



5

ється на глибоких знаннях анатомії.
Протягом останніх десяти років, на жаль, години, призначені для 

вивчення нормальної анатомії в медичних вузах, скоротились майже 
вдвічі. тому особливо доцільним є видання посібника, у якому стисло, 
у зручній для читання і сприйняття формі, була б викладена вся необхід-
на інформація з нормальної анатомії. саме таким є посібник „нормальна 
анатомія“. вказана книга — це навчально-методичний посібник, призна-
чений для студентів вищих медичних навчальних закладів, який знач но 
полегшить вивчення студентами нормальної анатомії. у посібнику ви-
світлено основні напрямки анатомії, розглянуто сучасні відомості про 
будову організму людини, чітко викладено необхідні дані про опорно-
руховий апарат людини, нутрощі, ендокринний апарат, імунну, серцево-
судинну та нервову системи, органи чуття. цікавою ознакою книги є на-
ведені схеми, а також плани вивчення органів, які наводяться на початку 
кожного розділу. це допомагає систематизувати отриману інформацію. 
Посібник добре ілюстрований. в ньому використані малюнки атласу 
J. Sobotta, що дозволяє поєднати посібник і атлас. основні анатомічні 
терміни подані українською та латинською мовами, що необхідно для 
підготовки грамотного лікаря і є фундаментом для засвоєння медичної 
термінології.

висновок: „нормальна анатомія“ укладена на високому професійно-
му рівні, відповідає програмі з нормальної анатомії для студентів медич-
них інститутів. вважаю доцільним видання вказаного посібника.

Професор кафедри анатомії людини 
Тернопільського державного медичного 

університету імені І. Я. Горбачевського, 
доктор медичних наук, професор Я. І. ФЕДОНЮК
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