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десятки и сотни генов. Определите уровень 
регуляции экспрессии при образовании 
иммуноглобулинов.  
Как показал опыт кафедры, применение 
интерактивных методов обучения способствует 
эффективному формированию основных 

составляющих компетентности, то есть знания, 
практических навыков, развитию творческого 
мышления у студентов, повышению 
коммуникативных навыков обучающихся, улучшает 
аналитические способности и навыки презентаций, 
публичных выступлений. 
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Түйін: Мақалада молекулалық биология және генетика кафедрасында қолданылатын инновациялық оқыту 
технологиялары қарастырылған. Оқу ҥрдісіне инновациялық технологияларды енгізу студенттердің 
қызығушылығының жоғарлауына, білім алуға мотивациясының артуына, тәжирбиелік дағдыларының дамуына, 
клиникалық ойлай қабілеттерінің қалыптасуына, ҚазНМУ білім беру моделінде келтірілген негізгі 
компетенцияларды дамытады.  
Түйінді сӛздер: оқытудың инновациялық әдістері, компетенциялар, оқытудың іс-әрекеттік технологиясы.  
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INNOVATION  TECHNOLOGIES IN TEACHING OF MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS 
 

Resume: Innovative technologies used in the process of teaching at the chair of molecular biology and genetics are discussed 
in the article. Implementation of innovative technologies led to increase of interests, motivations to education, development 
of practicall skills, clinical thinking of students help to develop the main competences, accepted in the model of education of 
KazNMU.  
Keywords: innovative methods of teaching, competences, teaching technology.  
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С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, 
Медициналық құқық және денсаулық сақтаудағы заңнама негіздері модулі құқық магистрі, оқытушы 

 
МЕ ДИЦ ИНА ЛЫҚ  Қ ҰҚ Ы Қ  Ж Ә НЕ Д Е НСА У ЛЫҚ  С АҚ ТАУ Д АҒЫ ЗА ҢНА МА НЕГ І ЗД ЕР І 

МО ДУ Л ІНД ЕГ І Ү Ш Т ІЛ Д І  Б ІЛ І М Б ЕР УД ІҢ НЕ ГІ З Г І  Б АҒЫТ ТАРЫ  

Автор мақалада ХХІ ғасырда адамдардың тек ана тілін білуімен шектеліп қана қоймай, жаһандану тілі, ғаламдық 
тіл, технология мен экономика, коммуникацияның тілі – ағылшын тілінің басымдықтарына тоқталып өтеді. 
Мемлекеттік тіл саясатының өзектілігі мен оны жүзеге асырудағы С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық 
медицина университеті қабырғасында атқарылып жатқан жұмыстар көрсетіледі. Сондай-ақ, медициналық құқық 
және денсаулық сақтаудағы заңнама негіздері модуліндегі үш тілді білім берудің негізгі бағыттары баяндалады.  
Түйінді сөздер: қазақ тілі, ағылшын тілі, орыс тілі, Қазақстан республикасы, тіл саясаты 
 
Ел тәуелсіздігінің маңызды белгісі – мемлекеттік тілі. 
Ол – тәуелсіз мемлекеттің мәдениеті мен салт-
санасының, рухани болмысының негізгі тірегі. Тіл – 
ҧзақ жылдық тарихы бар, ҧлттық ӛркениеттің 
дамуының нышаны. Тіл арқылы халық ӛзге 
халықтардан ерекшеленіп, ҧлттың ӛзгеден ерек 
даралығықалыптасады. Тіл – ақпарат алмасудың дара 
қҧралы, қанша тіл білсең сонша ӛркениетті танып 
білу мҥмкіндігіне жол ашылады. Жаһандану 
заманында дҥниежҥзі бойынша халықаралық 
байланыс қҧралы, халықаралық экономика, 
халықаралық технология мен халықаралық білім беру 
тілі – ағылшын тілі. Ең бастысы әлемдік 

коммуникациялық кеңістік тілі –ағылшын тілі. Заман 
талабына сай, жаһанданудың мәні ағылшын тілін 
меңгеру арқылы әлемдік ӛркениетке етене араласуда. 
Қазақстан дҥниежҥзілік жаһандық ҥдерістерге 
белсенді араласа отырып экономикалық, 
технологиялық, мәдени, әлеуметтік, білім беру 
саласындағы жаңалықтарға ӛзіндік ҥлес қоса алады. 
Сол арқылы әлемдік ӛркениеттің дамуында ӛзіндік 
орнын табуға жол ашылады. Бір халықтың 
мәдениетін басқаларымен салыстыру арқылы ғана, 
әлем суретін әр қилы әрі тҧтас кӛруге мҥмкіндік 
беретін ҧлттық мәдениеттің кҥллі ерекшеліктерін, 
барша қҧндылықтарын сезінуге болады. Бҧл қазіргі 
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қоғамда адамдардың тек ана тілін білуімен шектеліп 
қана қоймай, әлемдік тілдерді, оның ішінде ағылшын 
тілін білудің қажеттелігін кӛрсетеді. 
Контитуцияның 7-бабына сай, Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тілі – қазақ 
тілі.Мемлекеттік ҧйымдарда және жергілікті ӛзін-ӛзі 
басқару органдарында орыс тілі ресми тҥрде қазақ 
тілімен тең қолданылады.Мемлекет Қазақстан 
халқының тілдерін ҥйрену мен дамыту ҥшін жағдай 
туғызуға қамқорлық жасайды[1]. Демек, мемлекеттік 
тіл мәртебесі қазақ тіліне, орыс тілі іс-қағаз жҥргізуде 
қазақ тілімен тең дәрежеде қолданылады. Ал 
ағылшын тілі Ата заңымызда ресми тҥрде аталып 
ӛтпесе де, жаһандану тілі ретінде дҥниежҥзі 
халықтары мойындаған тіл. 
Қазақ тілі – мемлекеттік тіл. Қазақстан 
республикасының әрбір азаматының парызы – қазақ 
тілін білу, тілдің ерекшелігін сақтау және оны 
ҧрпақтан-ҧрпаққа жеткізу. Қазақстанның болашағы – 
қазақ тілінде, тіл сақталса ғана – халықтың ҧлттық 
болмысы сақталады. Орыс тілін білу – тарихи 
артықшылығымыз. Орыс тілі – Қазақстан аумағында 
екі ғасырға жуық салтанат қҧрды. Орыс тілі арқылы 
қазақстандықтар бірнеше ғасыр бойы қосымша білім 
алып, шет жерлерде ӛз дҥниетанымы мен ой-ӛрісін 
кеңейтті. Ағылшын тілі – ХХІ ғасырда әлемді танудың 
кілтіне айналды. Ағылшын тілін меңгеру жастарға 
шексіз мҥмкіндіктер ашады, жаһанданудың кепілі 
ретінде танылады. Ӛзге ҧлт ӛкілдерінің тілдерін 
оқып-білуге, ҥйренуге жағдай жасау арқылы әр тілдің 
ӛзіндік ерекшелігін білеміз, салт-дәстҥрімен таныс 
боламыз, ал ағылшын тілі дҥниежҥзі халықтары 
«биресми» тіл ретінде мойындалған сӛйлесу қҧралы. 
Бҧл ҥрдіс Қазақстан аумағына таралып, тамырлай 
бастағаны да баршаға аян. Қазақ, орыс, ағылшын 
тілдерінің Қазақстан халқы ҥшін маңыздылығы 
тарихи ҥдерстермен қалыптасқан заман талабының 
жемісі. 
Қазақстан республикасы Президентінің саясатына 
орай әлеуметтік-экономикалық дамуындағы басым 
бағыттардың бірі, қазақстандықтардың кемінде ҥш 
тілді меңгеруі «Ҥш тҧғырлы тіл» стратегиясында 
2004 жылы жария етілді. Елбасы ӛзінің 2011-ші 
жылғы «Болашақтың іргесін бірігіп қалаймыз!» атты 
Қазақстан халықына Жолдауында: «Мен қазіргі 
заманғы қазақстандық ҥшін ҥш тілді білу – әркімнің 
дербес табыстылығының міндетті шарты екендігін 
әрдайым айтып келемін. Біздің міндетіміз – 2017 
жылға қарай мемлекеттік тілді білетін 
қазақстандықтар санын 80 пайызға дейін жеткізу. 
2020 жылға қарай ағылшын тілін білетін тҧрғындар 
саны кемінде 20 пайызды қҧрауы тиіс деп 
есептеймін» деген болатын [2]. 2011 жылғы 29 
маусымда № 110 Жарлығымен Қазақстан 
Республикасы Президенті Қазақстан 
Республикасында тілдерді дамтыу мен қолданудың 
2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы бекітілді. Бҧл бағдарламада ҥш тiлдi 
(мемлекеттiк, орыс және ағылшын) меңгерген 
тҧрғындардың ҥлесiн (2014 жылға қарай - 10%, 2017 
жылға қарай - 12%, 2020 жылға қарай - 15 %-ға дейiн) 
ҧлғайтуды кӛздейді [3]. Сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының «Тіл туралы», «Білім беру туралы» 
Заңдары мен «Қазақстан-2050» стратегиялық 
бағдарламасында белгіленген міндеттер еліміздің 
білім беру жҥйесінде кӛптілді меңгерген дара тҧлға 
қалыптастыру мақсатын жҥзеге асырудың ҧтымды 
жолдарын анықтауды талап етіп отыр. Бҧл ҥш тілді 

қатар білуге арналған тіл саясатына сәйкес 
мемлекеттік тілдің доминанттық рӛлін кҥшейтуге 
келіп саяды. [4]. Еліміздің әлемнің дамыған елу 
мемлекетінің қатарынан орын алуы ҥшін бәсекеге 
қабілетті, жан-жақты дамыған жас ҧрпақты 
қалыптастыру мәселесінде мемлекеттік тіл 
саясатының ӛзіндік ҥлес қосатыны айқын. Себебі, тек 
бәсекеге қабілетті азаматтар ғана Отанымыздың 
тҧрақты дамуына, бәсекеге қабілеттілігіне ӛз ҥлесін 
қоса алады. Азаматтар кӛп тіл білген сайын соғҧрлым 
мҥмкіндіктері арта тҥсетіндігіне, әлем кеңістігіне жол 
ашатындығына, ғаламтор, ақпараттық технология 
саласын жетік меңгеретіні анық. 
Қазақстан Республикасында жҥргізіліп жатқан 
мемлекеттік ҥш тілдік саясаты қоғамда кеңінен 
қолдау тапты. Тіл саясатының артықшылықтары мен 
ерекшеліктері ескеріле отырып, халықаралық Балон 
ҥрдісіне енген Қазақстан республикасының жоғарғы 
оқу орындарынында «Мемлекеттіктіл саясаты» 
ӛзіндік орынға ие. Мемлекеттік тіл саясатына сай, 
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ҧлттық Медицина 
университеті кӛп тілді (қазақ, орыс, ағылшын) білім 
беру ҥрдісін2010 жылдан бастап қолға алды. 
Университетте қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде 
білім беру жҥйесінің пилотты стратегиясы 
дайындалып, студенттер ағылшын тілінде эллектив 
сабақтарын оқи бастады. Келесі оқу жылында кӛп 
тілді білім беру саясаты жоспары тҥрде жҥзеге 
асырылып, қазіргі таңда барлық сабақтарды ағылшын 
тілінде оқитын арнайы топтар қҧрылды. Жаңа ҥш 
тілді оқытуға арналған концептуалды бағдарламаның 
мақсаты мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде 
еркін сӛйлесе алатын ортаны қалыптастыруға 
бағытталады. Университетке білім іздеп келген 
барлық студенттер қазақ, орыс және ағылшын 
топтарына тҥсу арқылы ӛздері қалаған тілде білім 
алады. Ал оқытушылар тҥрлі әдіс-тәсілдерді қолдану 
арқылы оқыту ҥрдісін қызықты, әрі ҥйлесімді етуді 
мақсат тҧтады, оқыту ҥдісіне жаңашылдықты енгізуге 
бар ынта-жігерін салады. Университет басшылығы 
кӛп тілді оқыту барысында студенттерге білім 
беретін кадрларды дайындауды да назардан тыс 
қалдырмайды.Университет қабырғасында 
оқытушыларды арнайы оқытып, білім деңгейлерін 
кӛтеру жҧмыстары жҥйелі тҥрде жҥзеге асырылады. 
С.Ж. Асфендияров атындағы Медициналық қҧқық 
және денсаулық сақтаудағы заңнама негіздері 
модулінде Университеттік «кӛп тілді білім беру 
саясатына» сай қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде білім 
беру қолға алынып, жоспарлы тҥрде жҥзеге 
асырылады. Білім беру ҥрдісінде бірінші және екінші 
курс студенттері 80% ӛздері білім алатын тілінде, 
20% ӛзге тілдерді қолдану арқылы білім беру ҥрдісін 
жан-жақты ету саясаты қолданылады. Модуль 
оқытушылары студенттердің бойында қҧқыққа деген 
қызығушылықтарды қалыптастырумақсатында 
оқытудың келесі бағыттарды басшылыққа алады: 
- нормативтік-қҧқықтық актілерге сҥйене отырып, 
қазіргі заманға лайықты қҧқықтық білікті тҧлғаны 
қалыптастыру; 
- оқытуда кӛп тілді білім беру саясатын басшылыққа 
алу; 
- жеке тҧлғаны дамыту арқылы ӛзіндік «дара» 
тҧлғаны қалыптастыру; 
- ақпараттық технологияларды қолдану арқылы 
заман талабына сай, заман талабына сай жас ҧрпақты 
тәрбиелеу; 
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- оқытудың сапасына кӛңіл бӛле отырып, 
студенттерді ғылыми жҧмыстар жасауға баулу. 
Бҥгінгі ғаламдық білім беру кеңістігіне сай ҥш тілді 
білім беру, танымды, ойлауды дамыту, ӛзінше 
ғылыми тҧжырым жасау, олардың қажетіне қарай 
ғылым жетістігін сҧрыптауға баулу оқытушылардың 
қажырлы еңбегін талап ететін ӛзекті мәселе. Ӛйткені, 
тек жоғары білімді маман ғана қоғамның 
экономикалық, әлеуметтік, қҧқықтық және мәдени 
ӛзгеруінің кӛшбасшысы ретінде, жоғарыда 
кӛрсетілген бағыттарды басшылыққа ала отырып, 
жҥзеге асыра алады. Сондай-ақ студенттерге 
қҧқықтық тҧрғыдан кӛп тілді білім беру саясатын 
басшылыққа ала отырып оқу ҥрдісінде қолдана білу – 
келесі бір ӛзекті мәселені қҧрайды. Себебі қҧқықтық 
тҧрғыдан білім беру – ӛзіндік қыр-сыры бар ғылым 
саласын қҧрайды. 
Университетте оқытылатын «Қҧқық негіздері» пәні 
аясында қҧқықтың он екі саласы оқытылады. Әрбір 
саланың ӛзі жеке бір қҧқықтың саласы, әрқайсысының 
ӛзіндік терминологиясы мен қолданылу аясы бар. 
Студенттер оқу ҥрдісі барысында әрбір қҧқық саласын 
қызығышылықпен талдайды. Дегенмен оларды етене 
тҥсіну қажырлы еңбек пен ҥлкен ізденісті талап етеді. 
Негізгі дерек кӛздері заң қҧжаттары, нормативтік-
қҧқықтық актілер мен зерттеу еңбектерін жан-жақты 
қарастыруды талап етеді. Дегенмен осы орайда 
арнайы глоссарий сӛздіктері ҥш тілде ҧсынылады, 
студенттер сабақ барысында қолданылатын тірек 
сӛздердің ҥш тілде аудармасын тҥсіне алады. Дәріс 
материалдары ҥш тілде дайындалып, заң 
қҧжаттарымен бірге тҥсінідіріледі. Электронды заң 
порталы студенттерге ҥнемі ҧсынылып, онда ҥш 
тілде кез-келген заңды таба алатындығы әрбір 
сабақта баса кӛрсетіледі. Сондай-ақ «Қҧқық негіздері» 
пәнінде ситуациялық есептерді талдау арқылы 
теория жҥзінде алған білімдерін тәжірибеде қолдана 
алады. Дегенмен ҥш тілді білім берудің ӛзіндік 
қиындықтары бар екендігін де ата ӛткен жӛн. 
Тәуелсіз әрбір елдің қҧқықтық негізі мемлекеттік тілі 
секілді дара қалыптасады, және қолданылу аясы 
негізінен алғанда Қазақстан аумағында болады. 
Қазақстанның тҧрғындары негізінен қазақ және орыс 

тілді халықтардан қҧралғандықтан, нормативтік-
қҧқықтық актілердің кӛпшілігі қазақ тілінде 
жасалады, арнайы тҥсіндірме оқу қҧралдары да 
аталған тілдерде шығарылады. Ағылшын тілді 
аударма жаңа бастама болғандықтан, кей реттерде 
арнайы тҥсіндірме қҧралдары жоқтың қасы, аударма 
жҧмысымен айналысу оқытушылар мен студенттер 
ҥшін қиындық тудырады. Ал ағылшын тіліндегі 
әлемдік заң әдебеиттері отандық қолданысқа 
арналмаған, оларды тек салыстырмалы анализ жасау 
қҧралы ретінде пайдалануға ҧсынылады. Осы тҧста 
ағылшын тілінде қҧқықтық білім беретін жоғарғы оқу 
орындарының бірі ретіндегі жауапты міндетті С.Ж. 
Асфендияров атындағы Қазақ ҧлттық медициналық 
университеті қолға алғандығын ерекше атап ӛткен 
жӛн. 
Медициналық қҧқық және денсаулық сақтаудағы 
заңнама негіздері модулінде оқытуды 
белсенділендіру мен кӛп тілді білім беру саясаттын 
насихаттау мақсатында –білім берудің арнайы 
жолдарықарастырылып, студенттердің 
шығармашылық ойлауына, ізденуіне мҥмкіндік 
жасалады, оларды қызықтыра алу, оқуды ғылыми 
негізде ҧйымдастыру жҧмыстары жҥргізіледі. 
Ғылыми жҧмыстар мен тәрбие жҧмыстарын жҥзеге 
асыруда университеттің кӛп тілді саясат басшылыққа 
алынады. Сондай жҧмыстардың бірі модулде 
жҥргізілген «Студенттер – жемқорлыққа қарсы» атты 
студен аралық конференция, қазақ, ағылшын, орыс 
тілдерінде жҥзеге асырылды. Студенттер ҥш тілде 
ӛздерінің ғылыми және шығармашылық жҧмыстарын 
ҧсынып, ӛздерінің ҥш тілді жетік меңгергендігін тағы 
да бір дәлелдеді. 
Қорыта келгенде, Медициналық қҧқық және 
денсаулық сақтаудағы заңнама негіздері модуліндегі 
тілдер саясатындағы басты бағыт – тілдердің 
ҥштҧғырлылығы. Оқыту ҥрдісінде қазақ, орыс және 
ағылшын тілдерін еркін меңгертуді кӛздеп отыр. 
Кӛпҧлтты мемлекет ҥшін бҧл қалыпты жағдай. 
Тілдердің бірлік пен ҥйлесімде ӛмір сҥруі және бір-
бірін ығыстырмауы тілдер гармониясын қҧрып, 
татулықта ӛмір сҥруі ҥшін ӛзіндік ҥлес қосу. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕХЯЗЫЧИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НА МОДУЛЕ МЕДИЦИНСКОГО 

ПРАВА С ОСНОВАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
 
Резюме: Автор в статье раскрывает идею о роли английского языка – как мирового языка, языка технологий, 
экономики и языка коммуникаций, а также о том, что в ХХІ веке владение одним, родным языком является 
недостаточным. При организации работы раскрывается значимость и развитие политики государственного языка в 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. В связи с этим, модуль медицинского права с основами законодательства в 
здравоохранении представляет основные направления трехязычия. 
Ключевые слова: казахский язык, русский язык, английский язык, республика Казахстан, языковая стратегия 
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MAIN DIRECTIONS OF TRILINGUAL IN EDUCATIONAL PROCESS ON THE MODULE OF MEDICAL LAW WITH THE BASICS 

OF LEGISLATION IN HEALTHCARE 
 
Resume: Author in the paper dwells main idea of the role of English as a world language, the language of technology, 
economics, and communication language, as well as that in the twenty-first century skills in one's native language is 
insufficient. The organization of work reveals the importance and development of official language policy in the Kazakh 
National Medical University named by S.D. Asfendiyarov. In this connection, the module of medical law with the basics of 
legislation in healthcare is the main directions of trilingual. 
Keywords: Kazakh, Russian, English language, Republic of Kazakhstan, Language strategy 
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ПРЕ ПО ДАВА НИ Е К ЛИ Н ИЧЕ СК ОЙ А НАТ О МИИ И  ОПЕ РАТИ ВН ОЙ Х ИР УР ГИИ  

В 2 - Х Г ОДИ ЧН ОЙ ИН ТЕ РНАТ У Р Е  

Цель и назначение клинической (прикладной) анатомии и оперативной хирургии – оказывать непосредственную 
реальную помощь хирургам и терапевтам в установлении диагноза и направления правильного лечения. В настоящее 
время клиническую анатомию приходиться изучать вновь с точки зрения новых взглядов на части (области) тела, 
получаемых во время видео-эндоскопических операций. Лапароскопическая хирургия является величайшим 
достижением нашего времени, 80-90-ых годов 20 века и безусловно требует новых исследований с  использованием 
новых методов клинической анатомии и оперативной хирургии. 
Ключевые слова: клиническая анатомия, оперативная хирургия, хирургия, операция, эндо-видеохирургия. 
 
Сегодня уже не требуется отстаивать истину, 
ставшую аксиомой, что знания прикладной 
(клинической) анатомии не могут быть ограничены 
рамками  только хирургической специальности, они 
необходимы будущему специалисту любого профиля: 
врачу общей практики, терапевту, рентгенологу, 
невропатологу, офтальмологу, оториноларингологу, 
стоматологу и безусловно хирургу. 
Это утверждение тем более справедливо, что 
развитие интенсивной терапии, активизация методов 
оказания неотложной помощи при терминальных 
состояниях (внутриартериальные гемотрансфузии, 
искусственная вентиляция легких, гемосорбция, 
гемодиализ и др.) во многом основаны на умении 
врача скорой помощи выполнить трахеостомию, 
выделить крупную артерию, произвести массаж 
сердца и т.д. 
 Клиническая или прикладная анатомия изучает 
человеческое тело с учетом запросов медицинской 
практики и представляет многокомпонентную 
дисциплину, включающую топографическую 
анатомию, хирургическую анатомию, ориентирную 
анатомию, проекционную анатомию, типовую 
анатомию, возрастную анатомию и ряд других 
[КовановВ.В.; Лопухин Ю.М.; Кирпатовский И.Д., 
Смирнова Э.Д.; Большаков О.П., Семенов Г.М.]. В 
последние годы в связи с внедрением в практическую 
медицину микрохирургии и эндоскопической 
хирургии началось быстрое развитие 
топографической микроанатомии и клинической 
эндоскопической анатомии.  Характеризуя 
клиническую (прикладную) анатомию А.В.  Николаев 

отмечает, что ее цель, ее назначение – оказывать 
непосредственную реальную помощь хирургам и 
терапевтам в установлении диагноза, нахождении 
правильного метода лечения.В настоящее время 
анатомию приходиться изучать вновь с точки зрения 
новых взглядов на части (области) тела, получаемых 
во время видео-эндоскопических операций. 
Лапароскопическая хирургия является величайшим 
достижением нашего времени, 80-90-ых годов 20 века 
и безусловно она требует новых данных по 
клинической анатомии. 
Таким образом, в преподавании клинической 
анатомии в медицинских вузах должны иметь место 
не только хирургическая анатомия для хирургов, но и 
клиническая анатомия для других клинических 
дисциплин (терапевтическая, неврологическая, 
стоматологическая, офтальмологическая и др.), с 
включением в соответствующие курсы данных с 
интерпретацией маммограмм, компьютерных и 
магниторезонансных томограмм, сонограмм и т.д., а 
также клинических проблем, ситуаций, требующих 
для их решения анатомических знаний. Значительная 
часть диагностических и технических ошибок, 
снижающих эффективность работы хирургов, 
происходит в результате недостаточных знаний 
топографической анатомии и ее вариантов, 
связанных с половыми, возрастными и типовыми 
особенностями. Знание различных форм 
индивидуальной анатомической изменчивости в 
конечном итоге определяет метод оперативного 
доступа и оперативного приема. Учет хирургом этих 
данных позволяет избежать во время оперативного 


