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СПЕЦІАЛЬНІ ПРИЙОМИ У НАВЧАННІ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ 

МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 

Бєляєва О.М. 

Вибір прийомів, які використовуються у процесі навчання латинської мови 

майбутніх лікарів, визначається багатьма факторами такими, як: урахування 

триєдиної структури цілей навчання, специфіка мовного матеріалу, ступінь 

оволодіння викладачем-філологом предметно-понятійною (власне професійною) 

складовою змісту навчання фахової мови. 

У пропонованій роботі фокус нашої уваги зосереджений на спеціальних 

прийомах навчання латинської мови та медичної термінології, ефективність 

яких експериментально підтверджена [1]. Одним із найбільш ефективних 

прийомів є демонстрація мотивації терміна (номенклатурного найменування). З 

точки зору психології доцільність цього прийому зумовлена тим, що, 

створюючи значну кількістю асоціацій, мотивація полегшує розуміння і тим 

самим сприяє більш міцному запам’ятовуванню.  

У цьому контексті заслуговує на увагу той факт, що вербальні 

репрезентації наукових понять, відповідаючи абсолютній ідентичності 

номінованих об’єктів, часто демонструють формальні розходження  способів 

номінації в різних мовах [2, с. 45]. Наприклад, латинська назва під’язикової  

пухлини → ranǔla, ae f (демінутив від rana, ae f —  жаба) мотивована тим, що 

внаслідок флуктуації це новоутворення надає обличчю хворого подібність із 

жабою. Термін “cretinismus, i m” (кретинізм) є похідним від “creta, ae f” 

(крейда). Виникла ця назва тому, що колір обличчя таких хворих визначається 

особливою “крейдовою”  або білувато-сірою блідістю. 

Необхідність застосування цього прийому зумовлена тим, що мотивованій 

одиниці в латинській (або давньогрецькій) мові часто відповідає немотивована 

одиниця в українській, або в основу мотивації покладено різні ознаки. 

Наприклад, латинське номенклатурне найменування mandibǔla, ae f (нижня 

щелепа) утворено від дієслова mando, mandi, mansum, ĕre (жувати). 



Номенклатурна назва оs hyoideum (під’язикова кістка) отримала свою назву 

через подібність зі свинячим рилом або віддаленою подібністю із грецькою 

літерою “іпсилон”, через яку писалося в давньогрецькій мові слово “свиня” — 

“       ,   υό ” (у латинській транслітерації —  hys, hyόs) [3]. 

 До спеціальних прийомів належить коментування. Прикладом може 

слугувати компонент dystrophia, який у постпозиції, поєднуючись із 

терміноелементом, що позначає певний орган, тканину тощо вказує на 

порушення живлення конкретного об’єкта: osteodystrophia, ae f (розлад 

живлення кісток), myocardiodystrophia, ae f (розлад живлення серцевого м’яза). 

Як окремий термін dystrophia, ae f уживається для позначення хронічних 

порушень живлення в дітей і виступає гіперонімом щодо термінів hypotrophia, 

ae f, hypostatūra, ae f, paratrophia, ae f, hypertrophia, ae f, kwashiorkor n.  

Коментування також передбачає зосередження уваги студентів на тому, що 

залежно від позиції терміноелементів та їх комбінації, значення терміна може 

повністю змінюватися. Наприклад, терміни uraemia, ae f i haematuriа, ae f  

формально містять однакові терміноелементи зі значеннями “кров” і “сеча”, 

позначаючи при цьому різні поняття. Так,  uraemia, ae f ― патологічний стан, 

спричинений затримкою у крові азотистих шлаків (спостерігається при 

нирковій недостатності). Терміном haematuria, ae f  позначають наявність у 

сечі крові або еритроцитів (симптом гломерулонефриту, сечокам’яної хвороби, 

туберкульозу сечостатевих органів, різних новоутворень у нирках ін.). Терміни 

cholaemia, ae f  і haemobilia, ae f  формально містять терміноелементи зі 

значенням “жовч” і “кров”. При цьому терміном cholaemia позначають 

підвищений уміст у крові складових жовчі (жовчних кислот, 

білірубінглюкороніду), а термін haemobilia використовується для позначення 

кровотечі в кишечник із жовчовивідних проток. Водночас слід 

продемонструвати студентам, що в низці термінів композиційна варіативність 

терміноелементів не впливає на зміст терміна, що призводить до існування 

синонімічних термінів таких, як: angiocholecystītis, itĭdis f і 

cholecystocholangītis, itĭdis f (комбіноване запалення жовчного міхура та 



жовчних проток), angiocholītis, itĭdis f  і cholangītis, itĭdis f (запалення жовчних 

проток) та ін. Варто зазначити, що використання прийому коментування сприяє 

розширенню активного і потенційного вокабулярів студентів. 

 На окрему увагу заслуговують такі спеціальні прийоми, як етимологізація 

культурно маркованих галузевих  терміноодиниць (адже саме цей прошарок 

фахової термінології демонструє єдність матеріального і духовного аспектів 

мови) і включення елементів історизму, що дозволяє осмислювати природу 

мовних явищ в рамках тієї історичної епохи, в якій вони функціонували [4; 5]. З 

цією метою доцільно навести значення етимонів таких анатомічних назв, як 

pupilla, ae f, atrium, i  n, tunĭca, ae f,  pannicŭlus, i  m, rostrum, i n,  tympănum, i 

n або клінічних термінів  pica, ae f, lupus, i m, typhus, i m. 

Таким чином, використання спеціальних прийомів у процесі професійно 

орієнтованого навчання латинської мови забезпечує розв’язання низки завдань, 

а саме: формування асоціативних зв’язків шляхом виявлення семантичних 

компонентів культурно маркованих терміноодиниць, що забезпечує міцність їх 

засвоєння; поєднання мовнопрофесійної підготовки з елементами 

лінгвокультурознавства; формування позитивної мотивації шляхом підвищення 

зацікавленості до дисципліни, підтримання інтересу та позитивного емоційного 

ставлення до предмета; розширення активного і потенційного вокабулярів 

студентів. 
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