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ПРОФЕСОР ПІВТОРАК ВОЛОДИМИР ІЗЯСЛАВОВИЧ
(до 65-річчя з дня народження)
28 листопада виповнюється 65
років Володимиру Ізяславовичу
Півтораку – відомому вченому-морфологу України, доктору медичних
наук, професору, завідувачу кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Вінницького
національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Академіку
міжнародної академії інтегративної
антропології, Академіку медикотехнічної академії наук.
В.І. Півторак народився 28
листопада 1952 року у с. Дружне
Калинівського району Вінницької
області. З раннього дитинства залишився без батька, виховувала
мама – Марія Григорівна Півторак,
яка працювала сільською акушеркою та привила любов до медицини.
Навчався у Дружненській восьмирічній та Новогребельській середній школі Калинівського району
Вінницької області. З 1970 до 1976 року навчався в
Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова.
Проходив інтернатуру на базі Калинівської районної
лікарні, Вінницької області.
З 1977 року працює на кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії. Кандидатську дисертацію на тему "Морфофункціональні зміни міокарду
при високій обтураційній кишковій непрохідності та
її корекції в експерименті" захистив у спеціалізованій
вченій раді при Київському медичному інституті ім.
О.О. Богомольця під керівництвом д. мед. н., проф.
Терентьєва Григорія Васильовича та д. мед. н., проф.
Медведського Євгена Болеславовича.
Важливим вкладом в науку є докторська дисертація "Топографо-анатомічні, структурно-функціональні особливості та математичне моделювання
оперованого шлунка". Науковими консультантами
Володимира Ізяславовича були д. мед. н., проф. Костюк Григорій Якович та д. мед. н., проф. Жученко
Сергій Павлович. Одержані автором нові наукові дані
та запропонований підхід до створення нових хірургічних конструкцій гастроентероанастомозів у сукупності забезпечують вирішення важливої прикладної
проблеми створення оптимальних способів резекції
шлунка, що профілактують післягастрорезекційні
синдроми. У 2002 році йому присвоєно звання професора.
Науковий напрямок проф. Півторака В.І.: вивчення, математичне та експериментальне моделювання
морфофункціональних змін в організмі при патологічних процесах, травмах, а також після оперативних
втручань, розробка нових способів хірургічного лікування. Продовжують науковий напрямок його учні
кандидати медичних наук Костюк О.Г., Монастирський В.М., Кфурі Е.Б., Одарченко С.П., Малоголовка
О.А., Булько М.П., Бурков М.В., Сміюха О.А. та численні здобувачі, що працюють над кандидатськими та
докторськими дисертаціями.
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Професор В.І. Півторак володіє
великим досвідом педагогічної роботи. З-під його пера вийшло 2 підручника, 3 навчальних посібника,
більше 285 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних журналах. Професором запропоновані нові способи оперативних
втручань, нові хірургічні прилади
та інструменти, на які видані 40
авторських свідоцтв та патентів на
винаходи. Не одне повоєнне покоління лікарів з великою вдячністю і
теплом згадують яскраві, повчальні
та змістовні лекції професора.
Наряду з плідною педагогічною
діяльністю, В.І. Півторак працював
заступником декана, проводив велику громадську роботу. За його
участю організовувалися дні незалежності багатьох країн, студенти з яких навчалися в
університеті. Студенти поважають його за справедливість, людяність, чуйність, відчуття гумору.
В.І. Півторак – чуйна та порядна людина. Йому
притаманні професіоналізм, ерудиція та велика душевна теплота, що завжди збирає навколо нього
молодих вчених, аспірантів та студентів. Професор
Півторак В.І. – член спеціалізованої вченої ради по
захисту дисертацій з нормальної анатомії та нормальної фізіології при Вінницькому національному
медичному університеті ім. М.І. Пирогова та член
спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій
з нормальної анатомії та хірургії при Буковинському
державному медичному університеті. Він постійно ділиться своїми творчими досягненнями та ідеями на
науково-практичних конференціях, українських та
міжнародних з’їздах і конгресах.
Володимир Ізяславович недавно відсвяткував 39річчя подружнього життя. Його супутницею на все
життя є доцент кафедри внутрішньої та сімейної медицини Наталія Анатоліївна Півторак, разом з якою
виростив двох дочок, що теж стали лікарями. Сім'я
Півторак вносить свій вагомий внесок в розвиток вітчизняної медицини та медичної науки. Два внуки
Володимира Ізяславовича – Володимир і Микола, навчаються у середній школі № 4 м. Вінниці. Чи оберуть
медицину? Чи буде кому передати знання, накопичені роками? Над цими питаннями все частіше задумується ювіляр.
Співробітники кафедри та учні щиро вітають
Володимира Ізяславовича, зичать йому довгих
років життя, міцного здоров'я, творчої наснаги,
працездатності, статків, сімейного затишку, подальших успіхів у науковій, педагогічній та громадській діяльності.
Свої вітання висловлює кафедра клінічної
анатомії і оперативної хірургії ВДНЗУ
«Українська медична стоматологічна
академія» та редакція журналу
«Вісник проблем біології і медицини».
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