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у таких ботанічних назвах: Adonis chrysocyanthus Hook. et Thoms. – адоніс 

золотистий, Bupleurum aureum Fisch. – ласкавець золотистий, Erysimum aureum М. 

Bieb. – жовтушник золотистий, Potentilla argentea L. – перстач сріблястий. 

Прикметники aureus, a, um та argenteus, a, um походять від назв хімічного 

елементів, відповідно золота (Aurum, i n) та срібла (Argentum, i n).  

6) Окремою групою виділяємо найменування рослин для позначення 

кольору в інших мовах, але усі знайдені назви характеризують забарвлення за 

першим словом, тобто назвою виду рослини [1].  Наприклад, Rosa canina – 

шипшина собача, у якому слово rosa походить від грецьк. rhodon “шипшина, 

троянда”, яке пов’язане з кельт. rhodd “червоний”; Laurus nobilis – лавр 

благородний, назва laurus пов’язана з кельт. blavr або lauer “зелений”, бо лавр – це 

вічнозелене дерево; Sophora japonica L – софора японська, фармацевтична назва 

Sophora, ae f утворено від арабск. sofera “жовта рослина”. 

Отже, у процесі дослідження лікарських назв рослин було виявлено, що 

більшість латинських біномінальних назв видів рослин містять інформативний 

видовий епітет.  Звертаємо увагу на особливості перекладу деяких ботанічних 

термінів на позначення кольору латинською і українською мовою, пов’язаний не з 

найменуванням кольору, а з асоціативним словом. Найбільш поширеними 

означеннями на позначення кольору у ботанічному найменуванні лікарських 

рослин є латинські прикметники I-II відміни, рідше дієприкметники теперішнього 

часу або іменники з означенням.  Слід зазначити, що у видовому епітеті бінарної 

назви  найчастіше вжито albus, a, um “білий”, ruber, bra, brum “червоний” 

(особливо purpureus, a, um “пурпуровий”) та luteus, a, um “жовтий” кольори, що 

характеризують забарвлення квітів або плодів рослини. 
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ЕТАПИ КАР’ЄРНОГО СТАНОВЛЕННЯ ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ЛІКАРЯ 

В статті висвітлено основні складові поняття кар’єрного становлення 

майбутнього лікаря на етапі додипломної підготовки, його роль в педагогіці 

закладів вищої освіти на сучасному етапі. Розглянуто ключові етапи кар’єрного 

зростання особистості, а саме вибір освітньої програми, формування 
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індивідуальної освітньої траєкторії, реалізація плану кар’єрного зростання, оцінка 

досягнень та принципи безперервного професійного розвитку. Наведено 

психологічні характеристики особистості на кожному з названих етапів 

кар’єрного зростання, висвітлено роль науково-педагогічних працівників у 

кар’єрному становленні здобувачів освіти, мотиваційні основи кар’єрного 

розвитку сучасної особистості, методичні принципи використання педагогічних 

технологій у процесі підготовки майбутніх лікарів.  

Ключові слова: кар’єра, кар’єрне становлення, особистість, безперервний 

професійний розвиток. 

В статье отражены основные составляющие понятия карьерного 

становления будущего врача на этапе додипломной подготовки, его роль в 

современной педагогике высшего образования. Рассмотрены ключевые этапы 

карьерного роста личности, а именно выбор образовательной программы, 

формирование индивидуальной образовательной траектории, реализация плана 

карьерного роста, оценка достижений и принципы непрерывного 

профессионального развития. Приведены психологические характеристики 

личности на каждом из названных этапов карьерного роста, отражена роль 

научно-педагогических работников в карьерном становлении студентов, 

мотивационные основы карьерного развития современной личности, 

методические принципы использования педагогических технологий в процессе 

подготовки будущих врачей. 

Ключевые слова: карьера, карьерное становление, личность, непрерывное 

профессиональное развитие. 

The article highlights the main components of the concept of career development 

of the future doctor at the stage of undergraduate training, its role in the pedagogy of 

higher education institutions at the present stage. The key stages of a person's career 

growth are considered, namely the choice of an educational program, the formation of an 

individual educational trajectory, the implementation of a career growth plan, the 

assessment of achievements and the principles of continuous professional development. 

The psychological characteristics of personality at each of these stages of career growth 

are presented, the role of scientific and pedagogical workers in the career development 

of students, motivational bases of career development of modern personality, methodical 

principles of using pedagogical technologies in  future doctors training. 

Key words: career, career development, personality, continuous professional 

development. 

 

Кар’єра - це поняття процесу, який можна розглядати як певні зміни 

професійного стану людини, послідовність вдосконалення професійної 

майстерності, просування людини в освоєнні та вдосконаленні способів 

життєдіяльності. Найважливіше рішення, яке приймає людина у своєму житті, - це 

вибір кар’єри. Побудова кар’єри в сучасному світі стає обов’язковою умовою 

самореалізації в професійній діяльності. На відміну від освітньої практики 

закордонних навчальних закладів, де підготовка майбутніх фахівців до кар’єрного 

зростання стоїть одним із ключових завдань їхньої соціальної та професійної 

підготовки, вітчизняна школа лише частково торкається цього питання.  

Метою професійної освіти є підготовка кваліфікованого фахівця, 

конкурентного на ринку праці, що вільно володіє своєю професією, орієнтованого 

в суміжних областях діяльності, здатного до ефективної роботи за фахом на рівні 
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світових стандартів, готового до постійного кар’єрного зростання, соціальної та 

професійної мобільності. Професійна діяльність - одна з найважливіших сфер 

самореалізації людини. Саме тут людина виявляє та розкриває свої здібності, 

особистісні та професійні якості. До того ж, професійна діяльність, як ніяка інша, 

дає можливість людині відчути свою значущість для інших людей, для суспільства 

в цілому та отримати певну компенсацію від нього. У сучасному світі важливо 

бути не просто гарним фахівцем, важливо бути кращим. 

Соціально-економічні трансформації, що відбуваються в країні, підвищують 

вимоги не лише до фахової підготовки майбутніх робітників, але й їхньої здатності 

до самореалізації у професійній діяльності, прийняття рішень щодо подальшого 

професійного розвитку, наявності адаптаційних навичок в умовах ринку праці. [1, 

с. 9 ]. Тому, на нашу думку, висвітлення питання кар’єрного зростання на етапі 

додипломної освіти є актуальним і метою нашої статті є розгляд теоретичних 

питань поняття кар’єра та етапів формування певних кар’єрних орієнтацій. 

Хоча в останні роки з’явився ряд робіт, присвячених питанням планування, 

реалізації та управління професійною кар’єрою різних фахів, але єдиного підходу 

до висвітлення цієї проблеми[1,3]. Аналіз літературних джерел  по даній 

проблематиці дозволяє виділити певні обов’язкові етапи «кар’єрної підготовки». 

Першим етапом можна вважати вибір здобувачем освіти професійної кар’єри - це 

коли молода людина починає турбуватися з приводу кар’єри, усвідомлювати її 

значення в своєму житті [2, с. 48]. Психологічна характеристика цього періоду 

полягає у визначенні та оцінці особистістю своїх професійних нахилів і уподобань, 

загальних та спеціальних здібностей, яких вимагає обрана професія, власних 

потреб та домагань у передбачуваній трудовій сфері. Професійна сфера лікарів 

різного фаху має свої особливості, тому майбутньому медику необхідно 

визначитися в якій саме сфері медицини він буде працювати.  

Роль освітнього процесу в цей період полягає в формуванні у студентів 

професійних та загальних знань про роботу медика, розуміння свого місця у 

професії, можливості самореалізації та удосконалення в процесі трудової 

діяльності. Завданням закладу вищої освіти у цьому контексті є формування у 

молоді уміння здійснювати вибір типу кар’єри (практикуючого лікаря певної 

спеціальності чи науковця теоретичного чи клінічного напрямку). В подальшому 

необхідно навчитися аналізувати кон’юнктуру ринку праці, її регіональні 

особливості, перспективи трудової діяльності у тій чи іншій галузі медицини. Від 

правильного рішення цих завдань залежить вся подальша трудова діяльність 

людини. Спілкуючись із здобувачами освіти різних курсів можемо зазначити, що 

останнім часом чітко прослідковується їх певний інфантилізм у визначенні свого 

місця в професії. Не є секретом той факт, що не всі молоді люди обирають 

професію по своїх здібностях і уподобаннях. Вступаючи до навчального закладу, 

абітурієнт може уявляти собі лише можливі орієнтири своєї майбутньої роботи, 

перспективи професії та працевлаштування. Важко не погодитись, що кар’єрна 

орієнтація допомагає людині реалізувати себе чи самоактуалізуватися у 

професійному плані. Це стає можливим, якщо професія обирається відповідно до 

власних інтересів і здібностей. Вибір може визначатися заохоченням або бажанням 

батьків, спадкоємністю, престижністю спеціальності та можливі інші варіанти 

(бажання мати диплом та ін.). У випадку, коли професійний вибір визначається 

випадковим фактором чи умовами ситуації, людині важко реалізувати власний 

професійний потенціал.  
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Нажаль, частина студентів не бачить себе в медицині взагалі, частина навіть 

на старших курсах не може визначитися, яку саме медичну спеціальність обрати. 

Тому завданням науково-педагогічних працівників як теоретичних, так і клінічних 

кафедр є поряд з фаховими питаннями висвітлення і питань педагогіко-

психологічних, які стосуються кар’єри та кар’єрного зростання.     

Особливу увагу необхідно приділити формуванню загальнолюдських 

цінностей та ідеалів, їх єднання з професійними інтересами. Етап вибору кар’єри 

потребує розвитку таких якостей як рішучість, допитливість, здатність до 

самоаналізу. Важливим є також розгляд такого аспекту, як самооцінка молодої 

людини. І тут може мати місце як реальна оцінка своїх можливостей, так і 

помилково завищена чи знижена самооцінка, що може вплинути на всю подальшу 

професійну кар’єру. І, на нашу думку, лише студенто-центрований принцип 

організації навчального процесу дозволить гармонізувати самооцінку, сформувати 

уяву майбутнього медика в професії. 

Ще одним із важливих питань кар’єрного зростання є складання кар’єрної 

траєкторії, тобто бачення кар’єрних планів на найближчий і віддалений термін, 

результатів і досягнень професійного зростання. Педагогічна складова цього етапу 

полягає у формуванні умінь визначати цілі, обирати оптимальні шляхи і методи їх 

досягнення, передбачати очікувані результати та аналізувати і виправляти свої 

«слабкі місця» [3, с. 65]. Завданням викладачів є також виховання у майбутніх 

спеціалістів комунікативних навичок, оскільки професійна діяльність лікаря 

передбачає роботу в команді. Пріоритетним напрямком в діяльності кафедр стає 

організація активної пізнавальної діяльності студента. При цьому викладач 

виступає в ролі організатора самостійної активної роботи студентів, надаючи при 

цьому компетентну консультативну допомогу. На нашу думку у вищій медичній 

школі важливим є всебічна орієнтація на практичну спрямованість навчання. 

Головним її завданням є забезпечення умов трансформації навчальної діяльності 

здобувачів освіти у професійну діяльність фахівця у відповідності до теорії 

контекстного навчання, яка передбачає моделювання предметного і соціального 

змісту професійної діяльності в навчальному процесі. Найважливіше завдання 

викладачів - якомога раніше розвинути інтерес, а далі і любов до майбутньої 

професії, навчити студента вчитися, тобто сформувати високу стабільну мотивацію 

до навчального процесу і тільки тоді буде можливо ефективне навчання 

конкретним професійним знанням і вмінням. 

Наступним етапом є саме реалізація плану кар’єрного зростання, який 

полягає у вдосконаленні набутих професійних знань і умінь. Для більшості людей 

на початку самостійної трудової діяльності виникає момент «шоку від реальності». 

Головна психологічна проблема на цьому етапі - проблема адаптації. Завдання, які 

висуває перед викладачами закладів вищої освіти цей етап, це спонукати 

здобувачів освіти до самовдосконалення. На нашу думку, правильні орієнтири на 

початкових етапах кар’єрного зростання дозволять нашим студентам сформувати 

стабільна кар’єру, коли людина після навчання відразу ж вступає в професію, 

дотримується цього вибору протягом всього періоду трудової діяльності. 

Відповідно, рух по кар’єрних сходинках вгору прямо залежний від отримання 

нових знань.   

Ще одним важливим аспектом є оцінка кар’єри на певному етапі, яка полягає 

у визначенні результатів, уміння вносити корективи в діяльність в залежності від 

умов професійної діяльності. В цьому полягає безперервний професійний розвиток 
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лікаря, завдяки йому медики можуть постійно вдосконалювати свої знання та 

вміння. Таким чином, певні кар’єрні орієнтири є важливим компонентом 

професійного становлення особистості. 
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К ИСТОРИЧЕСКИМ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ ИСТОКАМ 

АНАТОМИЧЕСКОГО ТЕРМИНА «TESTIS» (ТЕСТИКУЛА) 

В статті розглянуто історичні та лінгвістичні витоки терміну testis 

(тестикула) в сучасній Міжнародній анатомічній термінології. Обґрунтовується 

походження анатомічного значення слова testis як наслідку метафоричного 

переносу значення «свідок» на парні сім’яні статеві залози чоловіка. 

Спростовуються гіпотези про існування в давньому Римі ритуалу складання 

свідками судової чи приватної присяги, торкаючись своїх тестикул.   

Ключові слова: латинська анатомічна термінологія, термін testis 

(тестикула), слово testis (свідок), метафоричне перенесення  значення, Давній Рим, 

складання присяги свідками.  

The article discusses the historical and linguistic origins of the term “testis” 

(testicle) in modern International Anatomical Terminology. The origin of the anatomical 

meaning of the word testis is substantiated as a consequence of the metaphorical transfer 

of the meaning “witness” to paired seminal gonads of man. The hypothesis of the Roman 

ritual of taking the oath by witness, touching their testicles, is refuted. 

 Key words: Latin anatomical terminology, the term testis (testicle), the word testis 

(witness), metaphorical transfer of the meaning, Ancient Rome, taking oath by witnesses.  

В статье рассмотрены историко-лингвистические истоки термина «testis» 

(тестикула) в современной Международной анатомической терминологии. 

Обосновывается происхождение анатомического смысла слова testis как 

следствия метафорического переноса значения «свидетель» на парные семенные 

половые железы мужчины. Опровергается гипотеза о существовании в Риме 

ритуала принесения свидетелями присяги, притрагиваясь к своим тестикулам.  

 Ключевые слова: латинская анатомическая терминология, термин testis 

(тестикула), слово testis (свидетель), метафорический перенос значения, 

Древний Рим, приношение присяги свидетелями. 

 

В словарях латинского языка античного периода истории Рима у 

существительного testis, is m определяются два значения: 1) свидетель, очевидец 

и 2) тестикула, мужское яичко [4,c. 769; 19, с. 1932]. На первый взгляд, эти 


