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Суспільство має потребу у фахівцях нового формату, що у повній мірі 

стосується і медичної освіти. Отож, наразі все більш актуальною постає 

проблема запровадження освітніх інновацій, які забезпечать підготовку 

гармонійної особистості, здатної ефективно функціонувати в новітніх умовах. 

Через це знання, на які традиційно було зорієнтовано освіту, сьогодні вже не 

вважаються головним критерієм підготовки спеціаліста, адже завдяки науковим 

дослідженням вони постійно доповнюються, тому в сучасному суспільстві 

цінуються вже не самі знання, а вміння їх самостійно здобути та компетентно 

використовувати. 

Латинська мова на фармацевтичному факультеті вивчається як 

лінгвістична дисципліна, головною метою якої є: підготовка майбутніх фахівців 

до розуміння сучасної медичної і фармацевтичної термінології, орієнтування в 

численній кількості фармацевтичних, ботанічних та медичних термінах, а 

також оволодіння загальними принципами побудови фармацевтичних термінів. 

Разом з тим латинська мова вивчається як практична дисципліна, що 

передбачає комунікативну діяльність – читання, аналіз і переклад рецептів, 

засвоєння сталих рецептурних виразів тощо. Програма «Латинська мова» на 

фармацевтичному факультеті БДМУ (ОКР − «Спеціаліст»), відповідно до 

нормативних документів, передбачає 2 модулі, які в свою чергу поділяються на 

6 змістовних модулів.  З досвіду опрацювання теми «Граматичні моделі 

ботанічних назв, назви ботанічних родин. Назви лікарської рослинної 

сировини» (модуль №2), у студентів виникають значні труднощі щодо 

відтворення набутих знань та практичних навичок під час вивчення 



вищезазначеної теми. Це пов’язано насамперед з тим, що зміст теми має 

складну термінологічну спрямованість, яка інтегрується з фармакологією, 

ботанікою, фармакогнозією. Студент повинен вміти розпізнавати граматичні 

моделі ботанічних найменувань, які мають біномінальний характер, а також 

виокремлювати інформативні дані з видових епітетів, які найчастіше 

зустрічаються у ботанічній номенклатурі.  Наприклад: Periplŏca graeca – 

обвійник грецький (географічне розповсюдження виду); Hippophaё rhamnoides 

– обліпиха крушиноподібна (подібність з іншими рослинами); Gnaphalium 

uliginōsum – сухоцвіт болотяний (умови росту того чи іншого виду) та ін. 

Труднощі у студентів викликає також запам’ятовування фармацевтичних назв 

рослин, які відрізняються від назв у ботанічній термінології. Наприклад: 

Achillea millefolium (ботанічна назва) − Millefolium, i n (фармацевтична назва); 

Atropa belladonna (ботанічна назва) − Belladonna, ae f (фармацевтична назва); 

Brassica nigra (ботанічна назва) − Sinapis, is f (фармацевтична назва); Cassia 

angustifolia (ботанічна назва)  − China, ae f (фармацевтична назва). Слід 

звернути увагу на труднощі щодо оформлення рецептів, в яких зустрічається 

значна кількість фармацевтичних назв рослин, які мають складну орфографію: 

Solānum (i) tuberōsum (i) – картопля;  Rubus (i) idaeus (i) – малина 

(кількаслівні фармацевтичні терміни); Hyoscyămus, i m – блекота; 

Strophanthus, i m – строфант; Hyperĭcum, i n – звіробій; Oxycoccus, i m – 

журавлина (грецьке походження фармацевтичних назв) і т.і. Отже, під час 

вивчення вищезазначеної теми необхідно акцентувати увагу студентів на 

орфографічних проблемних явищах при написанні фармацевтичних та 

ботанічних назв рослин, а також орієнтувати студентів на самостійне практичне 

використання ботанічних словників та фармацевтичних атласів лікарських 

рослин, що дозволить уникнути труднощей і помилок. 
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