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(тиску); утворення синонімів з частиною дерма: дерматолог, дерматологія, 

дерматологічне відділення, дерматит. 

3) На основі дефініцій – визначення терміна і навпаки, наприклад, Невелике 

довгасте заглиблення, складка на шкірі обличчя, тіла – зморшка. Поєднання назви 

хвороби з її визначенням, наприклад: спадкова хвороба, за якої не синтезується 

пігмент меланін – альбінізм. 

4) Визначення симптомів хвороб, характерних для шкірних захворювань, 

наприклад, висип, свербіж, лупа, ламкість. Серед цих термінів є такі, що не 

відносяться до теми: біль у спині, часті судоми, порушення постави. 

5) Сприяють засвоєнню термінів і суто граматичні завдання: утворення 

іменників і прикметників: запалення, свербіння; гнійний, сальний; постановка у 

потрібному відмінку: пігмент (шкіра), покрив (тіло), введення прийменників до 

термінологічних сполучень: висип на шкірі, призводить до інвалідності тощо. Така 

робота сприяє не тільки засвоєнню мовних конструкцій, але й поповнює запас 

українських медичних термінів.  

 Отже, українська медична термінологія пройшла складний шлях і складні 

випробування. Зародившись у давні часи існування нашої держави, вона розвивалася 

хвилеподібно, з періодами спаду та піднесення. За часів окупації України іншими 

державами майже забута, у періоди становлення самостійної держави  вона знову на 

гребені хвилі. Медична термінологія зазнала у 30-40-ті роки гонінь і поневірянь. У 

другій половині ХХ століття українські медичні терміни були русифіковані та 

частково знищені. І тільки в роки незалежної України почалося справжнє відродження 

української медичної термінології, складені термінологічні словники, у них з’явилися 

нові слова-терміни, ми поступово звільнилися від надуманих слів і виразів. У нові 

часи використовуються електронні ресурси. Робота ентузіастів весь час 

продовжується, ми думаємо, що наступить час, коли українська медична термінологія 

звільниться від усього зайвого і стане повноправною володаркою разом із латинською 

та іншими європейськими терміносистемами. Тому ознайомлення з українською 

медичною термінологією майбутніх лікарів ми вважаємо важливою справою. 
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ЕТАПИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 

У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

У статті розглянуто сутність і етапи професійного розвитку студентів-медиків 

під час навчання у закладі вищої освіти. На основі проведеного аналізу концепцій і 

моделей професійного розвитку, автори розглядають три основні етапи професійного 

розвитку майбутніх лікарів у процесі фахової підготовки: адаптаційний, навчально-

професійної ідентифікації, самоосвітньо-творчий. На кожному етапі виділені основні 

види діяльності та показники результатів професійного розвитку. Авторами зазначено, 
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що у результаті фахової підготовки майбутніх лікарів на кожному визначеному етапі 

здійснюється поступове набуття формального та інформального досвіду, який 

забезпечує стійку позитивну мотивацію та готовність до самовдосконалення та 

професійного розвитку в подальшому. 

Ключові слова: етапи професійного розвитку, адаптаційний етап, етап 

навчально-професійної ідентифікації, самоосвітньо-творчий етап, майбутні лікарі, 

фахова підготовка. 

The article examines the essence and stages of professional development of medical 

students during their studies at a higher education institution. Based on the analysis of concepts 

and models of professional development, the authors consider three main stages of professional 

development of future doctors in the process of professional training: adaptive, educational and 

professional identification, self-educational and creative. At each stage, the main types of 

activities and indicators of the results of professional development are highlighted. The authors 

indicate that as a result of the professional training of future doctors, at each defined stage, the 

gradual acquisition of formal and informal experience is carried out, which ensures stable 

positive motivation and readiness for self-improvement and professional development in the 

future.  

Key words: stages of professional development, adaptation stage, stage of educational 

and professional identification, self-educational and creative stage, future doctors, professional 

training. 

Сучасна освітня система ЗВО має орієнтувати майбутніх фахівців на парадигму 

«освіта впродовж життя» («lifelong learning») й забезпечувати можливості для її 

функціонування. Тому важливо у процесі фахової підготовки не лише запропонувати 

студентам систему знань, але й навчити їх самостійно здобувати відомості, 

опрацьовуючи інформацію з різних джерел, творчо використовувати її в професійній 

діяльності. 

Метою нашого дослідження є визначення і характеристика етапів професійного 

розвитку майбутніх лікарів у процесі фахової підготовки.  

На підставі аналізу науково-педагогічної, психологічної літератури нами взято до 

уваги поняття професійного розвитку майбутніх фахівців як цілісного динамічного 

процесу набуття формального та інформального досвіду під час навчання в закладі вищої 

освіти, що забезпечує стійку позитивну мотивацію, готовність до самовдосконалення, 

творчості й виконання нових функцій у професійній діяльності, зумовлених викликами 

часу, та відображає єдність уже реалізованого й потенційного [2]. 

Проведений нами аналіз концепцій і моделей професійного розвитку (Е. Зеєр, 

Т. Кудрявцев, Є. Клімова, А. Маркова, Л. Мітіна, Г. Мюнстерберг, В. Орел, Ф. Парсонс, 

Ю. Поваренков, Д. Сьюпер, Х. Томе, Дж. Холланд), вивчення наукової літератури та 

визначення сутності професійної діяльності лікарів дозволили взяти за основу етапи їх 

професійного розвитку у процесі фахової підготовки: 1) адаптаційний етап; 2) етап 

навчально-професійної ідентифікації; 3) самоосвітньо-творчий етап [2]. Розглянемо їх 

більш детально (рис. 1). 

 
Рис. 1. Етапи професійного розвитку майбутніх лікарів у процесі фахової 

підготовки 

Адаптаційний етап професійного розвитку майбутніх лікарів у процесі фахової 
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підготовки. Підґрунтям для характеристики цього етапу (перший курс навчання 

(початковий етап) послугувала концепція Е. Зеєра, в якій зазначається, що професійно 

важливими є такі якості, як прагнення до саморозвитку, високий рівень працездатності, 

сумлінність, дисциплінованість, принциповість і відповідальність. Усе це пояснюється 

адаптацією студентів на етапі професійного становлення до умов та змісту професійно-

освітнього процесу, в процесі чого відбувається засвоєння навчально-пізнавальної 

діяльності, визначаються нові соціальні ролі особистості і взаємостосунки між 

однокурсниками та викладачами ЗВО [1]. 

На адаптаційному етапі, основним видом діяльності якого є академічний, 

результати розвитку професійної свідомості (що є дуже важливим для професійного 

розвитку) можуть бути представлені в знаннях, що засвоюються студентами під час 

виконання навчальних завдань, вирішення задач і ситуацій [5]. 

Ми солідаризуємося з дослідниками у тому, що на ранніх стадіях професійного 

розвитку цим процесом можна керувати за допомогою формування в особистості 

інтересів і здібностей, підтримуючи особистість в її прагненні «зануритися» в 

професійну діяльність [3].  

Етап навчально-професійної ідентифікації професійного розвитку майбутніх 

психологів, лікарів у процесі фахової підготовки. Рушійною силою професійного 

розвитку виступають суперечності між вимогами цього виду освіти та рівнем 

особистісного й професійного розвитку студента. Розв’язання суперечностей призводить 

до розвитку пізнавальних і професійних здібностей, підвищення соціально-професійної 

компетентності. Ураховуючи такі особливості, в умовах ЗВО виникає необхідність 

спроектувати траєкторію професійного розвитку майбутніх лікарів, впливаючи на цей 

процес. На стадії «дослідження» (вік індивіда від 15 до 24 років), яка відповідає періоду 

навчання студентів у ЗВО з набуття навчально-професійної ідентифікації, відбувається, 

як зазначає Д. Сьюпер, активний професійний розвиток [5]. 

На цьому етапі, основним видом діяльності якого є квазіпрофесійний, відбувається 

оволодіння майбутніми лікарями вміннями та техніками, необхідними у професійній 

діяльності. Студент співвідносить почерпнуту з навчальних текстів інформацію з 

професійними ситуаціями, використовує її для здійснення власних практичних дій та 

вчинків. Отже, інформація набуває особистісного смислу, перетворюється з інформації 

на знання, що адекватно відображує професійну реальність.  

Виходячи з того, що основним видом діяльності даного етапу є навчально-

професійна; майбутні лікарі проходять практичні заняття в умовах клініки, а в 

подальшому – в інтернатурі. У цей період навчальний процес сприймається студентами з 

позиції подальшого професійного майбутнього, а засвоєні на попередньому етапі 

алгоритми стають адаптивними до певної реальної клінічної ситуації медичної допомоги. 

На цьому етапі особистісні смисли трансформуються у соціальні цінності – систему 

відповідальних ставлень до природи, праці, суспільства, іншої людини та до самого себе. 

Результати розвитку професійної свідомості на етапі навчально-професійної 

ідентифікації представлені в смислах, що виражаються мотивами, інтересами, цілями та 

цінностями професійної діяльності майбутнього лікаря [4].  

Самоосвітньо-творчий етап професійного розвитку майбутніх лікарів у процесі 

фахової підготовки. На даному етапі професійно зорієнтовані майбутні фахівці, як 

правило, досягають певного рівня професійної свідомості й самопізнання, здатні до 

самоаналізу й самооцінки, усвідомлюють необхідність відповідності рівня професійної 

підготовки та особистісних якостей поведінки вимогам суспільства. Відбувається 

проектування власної стратегії професійного розвитку та вдосконалення [2]. 

Вочевидь, у результаті фахової підготовки майбутніх лікарів під час навчання у 
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ЗВО на кожному визначеному нами етапі здійснюється поступове набуття формального 

та інформального досвіду, який забезпечує стійку позитивну мотивацію, готовність до 

самовдосконалення, творчості й виконання нових функцій у професійній діяльності, 

зумовлених викликами часу, що й визначає професійний розвиток майбутніх фахівців. 

Перспективи наших подальших досліджень полягають у вивченні динаміки професійного 

розвитку майбутніх фахівців медичної сфери на різних етапах їхнього навчання у закладі 

вищої освіти. 
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МІЖКАФЕДРАЛЬНІ ПРОЄКТИ ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

МЕДИЧНОГО ВИШУ 

У професійній підготовці майбутніх медиків вивчення латини відіграє особливу 

роль, оскільки на ній ґрунтується низка професійно орієнтованих дисциплін, зокрема 

анатомія. На початку навчання саме на профільній та анатомічній кафедрах 

відбувається перше знайомство здобувачів освіти із латинською мовою. Зважаючи на 

це, у Полтавському державному медичному університеті традиційною є співпраця 

кафедри анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією та кафедри 

іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією, що є прикладом 

успішної реалізації міжкафедральних проєктів, спрямованих на удосконалення 

освітнього процесу. 

Ключові слова: міжкафедральні проекти, освітній процес, латинська мова, 

клінічна анатомія і оперативна хірургія.  

In the professional training of future doctors, the study of Latin plays a unique role since 

several professionally oriented disciplines, particularly anatomy, are based on it. Therefore, at 

the beginning of studies, it is at the specialized and anatomical departments that the students 

first get acquainted with the Latin language. Considering this, Poltava State Medical University 

has a traditional collaboration between the Department of Anatomy with Clinical Anatomy and 

Operative Surgery and the Department of Foreign Languages with Latin and Medical 

Terminology, which is an example of the successful implementation of interdepartmental 

projects aimed at improving the educational process. 

Key words: interdepartmental projects, educational process, Latin language, clinical 

anatomy and operative surgery.  

Із часу виникнення медичної освіти морфологічні дисципліни у ній завжди були 

базовими. Жоден медик не зможе стати успішним клініцистом, якщо не знатиме будови 

тіла людини: «Лікар не анатом не тільки безпорадний, але й шкідливий», – влучно 

висловився видатний хірург минулого Є.О.Мухін. Нині у медичних вишах будову 


