
262 

кожного педагога. Тільки жвавий інтерес викладача до проблем своєї науки здатен 

розкрити силу знань перед тими, хто навчається. Викладач, на відміну від інших 

спеціалістів, мусить тримати в пам'яті багато інформації, не завжди може 

покладатися на друковані джерела. Щоб задовольнити численні питання студентів, 

викладач повинен постійно стежити за новими тенденціями, ідеями, методиками, 

розробками і дбати про використання наявних знань у навчально – виховних цілях. 

Майстерність педагога – це здатність мислити широко, вивчати і розуміти явища в 

їх взаємозв'язку, поєднувати науковий пошук з активним гуманізмом, уважне 

ставлення до особистості студента, прагнення не лише навчити, але й підвищити 

загальноосвітню культуру майбутніх фахівців. 

     Перспективним завданням сучасного викладача є інформаційна та 

компьютерна грамотність, тому що  вузівські умови вносять корективи в теорію і 

практику освітньої діяльності, підвищують вимоги до викладацького складу. 

Важливими рисами викладача високої педагогічної культури стають його творча 

активність, педагогічна індивідуальність, вміння в складних освітніх ситуаціях 

знаходити раціональні рішення і алгоритми [2, с.73]. 

     Час вимагає змін в різних галузях науково – технічного прогресу, але 

вимога до професіоналізму, компетентності викладача залишається незмінною. 

Щоденна педагогічна практика свідчить, що суттєвих результатів досягають ті 

викладачі, які мають високу педагогічну культуру. Тому педагогічну культуру слід 

постійно розвивати. Вона повинна бути фундаментом діяльності викладача і 

забезпечувати як удосконалення навчально – виховного процесу, так і 

самовдосконалення кожного члена педагогічного колективу. 
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Постановка проблеми: Питання підвищення ефективності практичної 

підготовки майбутніх спеціалістів фармацевтичної галузі набуває особливої 

актуальності у зв’язку зі швидким розвитком наукових досліджень та 

фармацевтичного виробництва, а також послідовного курсу на інтеграцію України 

до ЄС. Професійна мовна підготовка фахівців медичного та фармацевтичного 

профілю базується на вивченні курсу латинської мови з основами медичної та 

фармацевтичної термінології, який на тлі зазначених вище процесів потребує 

суттєвої корекції та адаптації у змістовому наповненні до чинних міжнародних 

стандартів. Крім того зазначимо, що незважаючи на активізацію останнім часом 

уваги науковців до проблем методики навчання у вищій школі та педагогічних 

аспектів професійної підготовки, зокрема медиків та фармацевтів, сьогодні в 

Україні бракує досліджень, де ґрунтовно аналізувалась би міжнародна та 
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вітчизняна фармацевтична термінологія та пропонувались шляхи й методи корекції 

навчального курсу «Латинська мова у фармації». 

Мета дослідження: Проаналізувавши сучасні міжнародну та вітчизняну 

терміносистеми з метою з’ясування трансформаційних процесів і місця в них 

традиційної латинської термінології, запропонувати загальне бачення шляхів 

осучаснення та оптимізації курсу латинської мови у вищих фармацевтичних 

закладах освіти. 

Виклад основного матеріалу. Фармацевтична термінологія обслуговує 

сферу науково-практичної діяльності в охороні здоров’я, пов’язану з розробкою, 

створенням та реалізацією лікарських засобів. Провідне місце в ній посідають 

номенклатурні назви на позначення одиничних понять та об’єктів, сукупність яких 

і складає основу фармацевтичної терміносистеми. Роль її як нейтральної 

міжнародної знакової системи у сучасному глобалізованому світі унікальна й 

особливо цікава для поглибленого вивчення, як із загально філологічної точки 

зору, так і з метою подальшої оптимізації змістового наповнення спеціалізованого 

навчального курсу. У презентованій роботі основна увага приділяється аналізу 

термінології другого видання Державної Фармакопеї України з огляду на ті суттєві 

зміни, які відбуваються завдяки процесу гармонізації з термінологією Європейської 

Фармакопеї, статусу активного члена якої Україна набула починаючи з 2013 року. 

Величезний вплив на латинську фармацевтичну термінологію сьогодні 

чинить англійська мова, на всіх рівнях – лексичному, морфологічному та 

синтаксичному. На цей глобальний процес важко реально вплинути, однак, 

необхідно аналізувати й враховувати практичні зміни у фаховому термінотворенні 

при розробці навчальних програм та конкретного змістового наповнення 

професійно орієнтованих курсів латинської мови у вищих навчальних закладах. 

Так, актуально наразі збільшити у програмах кількість навчальних годин на 

засвоєння студентами клінічної термінології  та на вивчення основ 

мікробіологічної номенклатури,яка в курсі латини у фармацевтичних вишах 

традиційно не вивчалась. Вчасною буде ревізія переліку латинських ботанічних 

назв лікарських рослин, обов’язкових для вивчення, корекція або розширення його 

за рахунок найменувань тих рослин, застосування яких стало актуальним останнім 

часом. Більше уваги слід приділяти аналізові структури та способів творення 

міжнародних непатентованих назв лікарських активних субстанцій при вивченні 

теми «Латинська номенклатура лікарських засобів», а також вивченню «спільних 

основ» для назв окремих фармакологічних груп лікарських засобів, 

рекомендованих ВООЗ. Окрему увагу у процесі навчання студентів необхідно 

приділити нехарактерному для традиційної латинської термінології зворотному 

порядку слів у простих номінативних конструкціях, таких як неузгоджене та 

узгоджене означення, який на сьогодні можна вважати нормативним. 

При відборі лексичного мінімуму, обов’язкового для запам’ятовування, 

необхідно виділити послідовне вживання, як у ЄФ, так і у ДФУ, субстантивованих 

прикметників у якості назв груп лікарських засобів за фармакологічною дією, як то 

Auricularia – Вушні лікарські засоби; Ophthalmica – Очні лікарські засоби; 

дієприкметників, іменників – назв окремих лікарських форм та низку спеціальних 

прийменникових виразів, які у куpсі латини раніше не вивчались, однак, активно 

вживані зараз у ЄФ та ДФУ. Окремого аналізу та корекції потребує також і 

змістове наповнення теми «Латинська хімічна номенклатура». Зазначені проблеми 
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проаналізовані авторами у низці надрукованих раніше статей, де з ними можна 

ознайомитись більш детально [7-9]. 

Висновки. Незважаючи на значні зміни у міжнародній та вітчизняній 

фармацевтичній термінології, значною мірою пов’язані зі впливом англійської 

мови, латина традиційно залишається основою міжнародної наукової термінології 

та спеціалізованих номенклатурних кодексів, особливо в медичній та споріднених з 

нею сферах людської діяльності. Фундаментальне вивчення латинської мови та 

основ термінотворення не втрачає своєї актуальності й сьогодні, залишаючись 

запорукою професійної термінологічної грамотності майбутніх спеціалістів – 

фармацевтів і медиків. Тому неприйнятними треба вважати як відмову від латини у 

системі підготовки студентів, так і скорочення годин на вивчення латинської мови 

у навчальних планах. Курс латинської мови потребує не скорочення, а осучаснення 

й модернізації на основі ретельного вивчення й аналізу всіх актуальних процесів і 

змін, які відбуваються у професійній терміносистемі на практиці. 
 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Державна Фармакопея України : в 3 т. — 2-е вид. — Харків : Державне підприємство 

«Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2015. — Т. 1. — 1128 с. 

ISBN 978-966-97390-0-1 

2. Державна Фармакопея України : в 3 т. — 2-е вид. — Харків : Державне підприємство 

«Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2014. — Т. 2. — 724 с. 

— ISBN 978-966-96478-8-7 

3. Державна Фармакопея України : в 3 т. — 2-е вид. — Харків : Державне підприємство 

«Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2014. — Т. 3. — 732 с. 

— ISBN 978-966-96478-9-4 

4. Державна Фармакопея України. — 2-е вид. — Доповнення 1. — Харків : Державне 

підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2016. — 

360 с. ISBN 978-966-97390-2-5 

5. Державна Фармакопея України. — 2-е вид. — Доповнення 2. — Харків : Державне 

підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2018. — 

336 с. ISBN 978-966-97390-3-2 

6. Державна Фармакопея України. — 2-е вид. — Доповнення 3. — Харків : Державне 

підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2018. — 

416 с. ISBN 978-966-97390-4-9 

7.  Світлична Є. І., Савіна В. В. Прикметники та дієприкметники в Latin Index European 

Pharmacopoeia (9th edition) Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: [матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю] (м. Харків, 19-20 квітня 

2018 року). — Харків : Видавництво НФаУ, 2018. — С. 122-129. 

8.  Світлична Є. І., Савіна В. В. Структурний аналіз назв лікарських засобів у міжнародній 

фармацевтичній номенклатурі // Scientific Journal Virtus Issue № 31, February, 2019. — Р. 197-201. 

9.  Світлична Є. І., Савіна В. В. Латинські хімічні номени у вітчизняній та міжнародній 

фармацевтичній номенклатурі // Scientific Journal Virtus Issue № 43, April, 2020. — р. 207-213. 

 

УДК 378.016:81-028.31]:316.776.3 

Сидоренко О.В., Денисенко О.М.  

Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя  

МОВНІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ 

КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЯК СКЛАДОВА 

ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 

В умовах реформування вітчизняної вищої школи важлива роль відводиться 

особистісно-орієнтованому навчанню, яке наділяє студента правом долучатися 

до формування навчальної програми та реалізовувати принципи компетентнісної 


