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Надання українській мові статусу державної по-
ставило на порядок денний питання розвитку та функці-
онування фахового мовлення. Розвиток українського на-
укового мовлення, зокрема перехід на українську мову 
вузівського викладання та багатьох галузевих видань, про-
фесійного діловодства тощо спричинили велику кількість пе-
рекладів з російської мови на українську, що здійснюються, 
як правило, не фахівцями-філологами, а спеціалістами з різ-
них галузей знань. Існування перекладної фахової літерату-
ри, якої останнім часом  виходить досить багато, полегшує 
роботу викладачів, але не вирішує питання повністю. Тому 
такою нагальною є сьогодні потреба в наявності навчальної 
літератури, яка б допомогла вирішенню проблеми лінгвофа-
хової комунікації в процесі підготовки національних кадрів.

Саме на формування майбутньої генерації вітчизня-
них лікарів зорієнтовані видання, що побачили світ у 2000-
2001 роках: «Українська  медична  термінологія  у  фаховій 
мові  лікаря»: посібник, призначений для вивчення україн-
ської мови студентами-медиками (автори Н. П. Литвиненко, 
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Н. В. Місник)1та «Фахова мова медика»: підручник для сту-
дентів вищих медичних закладів освіти (автори Г. О. Золоту-
хін, Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник)2.

В обох книгах зроблено спробу розглянути особли-
вості фахової підготовки на матеріалі медичного мовлення, 
керуючись досвідом викладання української мови студентам 
Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.

Фахове мовлення – це частина загальнонаціональної 
мови. Характерними особливостями професійного мовлення 
медика є переплетення та взаємодоповнення наукового й ді-
лового стилів мови, вживання мовних засобів, фахових термі-
нів високого ступеня стандартизації, точність формулювань, 
зваженість, доречність і логічність викладу. Ось чому під час 
вивчення лексичного складу фахового мовлення значна увага 
приділяється термінологічній лексиці. Щодо медичної лекси-
ки, насамперед слід зазначити, що вона є однією з найдавні-
ших фахових термінологій, яка формувалася на власній мовній 
основі, засвоюючи все те, що на час її творення виробила сві-
това цивілізація. Основні розділи названого посібника перед-
бачають засвоєння базової медичної термінології в контексті її 
функціонування на лексичному та граматичному рівнях сучас-
ної української мови. Термін аналізується як основний елемент 
фахової мови медика, виходячи з його звукової характеристи-
ки та лексико-семантичних особливостей. Правопис медичних 
термінів та відмінювання термінів-іменників на прикладі назв 
захворювань, симптомів розкривають актуальні аспекти про-
блеми передавання запозиченої лексики українською мовою.

Терміни-епоніми в медицині, особливості термінотво-
рення прикметників, форми прийменників у медичному тек-
сті – лінгвістичний аналіз цих тем частково дає відповідь на 
низку питань, пов’язаних із проблемами фахової комунікації 
у сфері медицини.

Загальновідомо, що навчання професійної мови почина-
ється із засвоєння понятійного апарату профільних дисциплін 

1 Литвиненко Н. П., Місник Н. В. Українська термінологія у фаховій мові 
лікаря: Київ, 2000; Золотухін Г. О., Литвиненко Н. П.,Місник Н. В. Фахова мова медика: 
Підручник. – Київ: Здоров’я, 2001 медична термінологія у фаховій мові лікаря: Київ, 2000.

2 Золотухін Г. О., Литвиненко Н. П., Місник Н. В. Фахова мова медика: 
Підручник. – Київ: Здоров’я, 2001.
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українською мовою. Для цього варто опрацьовувати фахові 
тексти як необхідний контекст використання термінологічної 
лексики. У роботі з текстами цього типу набуваються навички 
інформативного аналізу і синтезу тексту, що готує студентів 
до опрацювання наукових джерел фахової проблематики. За-
своєння певного тематичного ряду термінологічної лексики 
під час словникової роботи, закріплення уявлення про сполу-
чуваність та контекстуальне вживання цієї лексики в роботі 
над текстом сприяють формуванню навичок використання 
термінологічної лексики у власному контексті для вираження 
своїх думок і міркувань. Це уможливлює розвиток наукового 
мислення, що є показником вільного, досконального володін-
ня мовним матеріалом.

Компонентами фахового спілкування є, як відомо, на-
самперед грамотність висловлювання, володіння професій-
ною лексикою, доречність вибору слова. Вибір слова зале-
жить від контексту. Ділове спілкування передбачає інтенсивне 
вживання термінів та професійної лексики. Але необхідно 
мати відомості не лише про термін, а й про його здатність спо-
лучатися з іншими словами. Дослідження явища сполучува-
ності слів спрямоване на пошук правил, які б організовували 
елементи мови у висловлювання. Поданий у такому аспекті 
матеріал у розділі посібника «Термін і контекст. Проблеми 
лексико-синтаксичної сполучуваності» має на меті привер-
нути увагу до такого важливого аспекту фахового мовлення, 
як норми лексичної сполучуваності, дотримання яких набуває 
особливого значення в умовах білінгвізму, коли інтерферен-
ція однієї мови на іншу найвідчутніша саме у слововжитку.

Основи лінгвофахової комунікації на матеріалі медич-
ного мовлення в більш повному обсязі представлено в підруч-
нику «Фахова мова медика». Підручник призначений для    
вивчення української мови у вищих медичних закладах освіти, 
але може стати в нагоді всім, хто працює у сфері медицини. 
Основна мета підручника – формування навичок українського 
фахового мовлення в процесі засвоєння студентами основних 
норм ділової української мови. У підручнику представлено 
ту частину мовної системи, яка необхідна для вираження ко-
мунікативних потреб  фахового спілкування. Його структура 
передбачає закріплення і поглиблення знань студентів з основ-
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них розділів курсу української мови. Матеріал подано у пра-
ктичному аспекті: від ознайомлення з медичною лексикою та 
особливостями слововживання до використання цих засобів 
у діалогах лікаря з хворим. Це підручник комунікативного 
типу, оскільки він адекватно відображає природу спілкуван-
ня в заданій сфері. Лексичний спосіб попереднього введення 
мовного матеріалу для задоволення реально існуючих кому-
нікативних потреб отримав у методиці статус методичної до-
цільності. З огляду на це в підручнику на початку кожної нової 
теми подано дві рубрики: «Лексика до теми» та «Особливості 
перекладу словосполучень в українській мові». Як показала 
практика, такий підхід сприяє кращому засвоєнню презенто-
ваної теми, під час розгляду якої цю лексику буде використа-
но. Так, наприклад, для попереднього ознайомлення з темою 
«Історія даного захворювання» запропоновано слова та слово-
сполучення, в яких студенти припускаються як граматичних, 
так і мовленнєвих помилок: (нудота, ядуха, нити ,брак пові-
тря, паморочитися, шум у вухах, миготіння в очах, неглибокий 
сон, нападоподібний біль). Часто ці помилки пов’язані з непра-
вильним слововживанням (калькування з російської мови): не-
глибокий – неглубокий, нападоподібний – приступоподібний, 
запаморочення – головокружіння, нудить – тошнить. За прин-
ципом доцільності подано й словосполучення в рубриці «Осо-
бливості перекладу…»: бракує повітря, супровідні відчуття 
тощо. Всі вони в подальшому будуть використані для презен-
тації нового матеріалу, включені в контекст речень та діалогів.

Контрольно-навчальний характер підручника та сис-
тема вправ різних рівнів складності передбачають перевір-
ку та закріплення матеріалу основних розділів української 
мови шляхом поглиблення знань про фахову лексику. Цьому 
сприяє засвоєння базової медичної термінології – як іншо-
мовного походження, так і тієї, що має національні корені.

Одним із аспектів, передбачених програмою кур-
су «Ділова українська мова», є розуміння студентами се-
мантичних процесів, що відбуваються в медичній термі-
нології (синонімія, паронімія, омонімія), знання етапів та 
шляхів розвитку української медичної термінології, змісту 
понять “термін”, “термінологія”, “термінознавство”. Час-
тину цих питань доцільно включити до розряду тих, які ви-

Термінологічні проблеми у новій навчальній літературі



Филологические исследования: Филология и медицина118

несено на самостійне опрацювання, що, згідно з чинною 
програмою, становить 18 годин. Матеріал для цього можна 
знайти в розділах «Термінологічна лексикографія», «Синоні-
ми та пароніми у фаховій мові медика», «Фразеологізми як 
складник української лексики», «Особливості словотворен-
ня в українській мові», «Правопис іншомовних слів» тощо.

Зважаючи на те, що акцент у підручнику зроблено на 
комунікативній функції мови, значимість і вагомість навчаль-
ного матеріалу підсилені в ньому включенням різноманітних 
ситуацій, з якими стикаються лікарі у своїй професійній ді-
яльності. Мова йде про комунікативні ситуації, викладені в 
діалогах лікарях з хворим. Як правило, вони зорієнтовані на 
різну медичну спеціалізацію, відповідають різнопрофільності 
фахової орієнтації студентів: «Діалог лікаря з хворим, що має 
симптоми захворювання органів кровообігу (стенокардія)», 
«Діалог лікаря з хворим, що має симптоми захворювання орга-
нів дихання (гострий бронхіт), «Діалог офтальмолога з хворим 
під час огляду», «Діалог лікаря-травматолога з хворим», «Діа-
лог лікаря-стоматолога з пацієнтом». Ми переконані, що такий 
функціональний відбір в організації матеріалу додатково до 
мовного відбору сприятиме презентації природної мовної по-
ведінки майбутнього фахівця. У підручнику такого типу техно-
логія навчання комунікативній мовній компетенції зумовлена 
індивідуальними особливостями студентів, їх фаховими по-
требами. Це сприяє створенню умов для вироблення навичок 
імпровізованого мовлення, яке значною мірою визначає мовну 
поведінку лікаря, що впливає на психологічний стан хворого, а 
отже й на перебіг хвороби, успіхи профілактики та лікування.

У мовленні відображається людина, її культура, ду-
шевні якості, тому лікареві варто слідкувати не лише за 
тим, що він говорить, а й за тим, як він говорить. А куль-
тура мовлення не в останню чергу залежить від уміння 
правильно будувати речення. Тому структура кожного за-
няття, поданого в підручнику, передбачає презентацію ма-
теріалу, який знайомить із граматичними конструкціями ви-
раження причиново-наслідкових відношень, активної та 
пасивної дій, взаємозалежності та зв’язку явищ, наявнос-
ті інформації та інших видів мовного зв’язку, що зустріча-
ються як у науковому, так і в розмовному стилях мовлення.
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Тексти, представлені в підручнику, є науковими за 
змістом або такими, що мають науково-популярну форму 
викладу, тобто коли наукові поняття витлумачуються у світ-
лі нових відкритів, гіпотез, цікавих фактів. Завдання до тек-
стів дають змогу висловитися з проблем, що розглядають-
ся, прокоментувати ті чи інші положення. У процесі роботи 
над текстами рекомендуємо керуватися головними аспек-
тами лінгвістики тексту: характеристики понять “складне 
синтаксичне ціле”, “текст”, “типи мовлення”. Все це також 
є в підручнику або у вигляді окремої рубрики («Синтаксич-
ні особливості фахового медичного тексту»), або подано в 
таблицях «Основні норми української літературної мови».

Навички роботи над текстом використовуються для всіх 
тем курсу. При цьому знання поглиблюються, навички – удоско-
налюються. Зокрема, знання лінгвістики тексту застосовують-
ся й під час самостійної роботи студентів для складання планів, 
тез, конспектування, реферування, анотування наукової літера-
тури. У підручнику наведено зразки цих текстів (тема «Писем-
не наукове мовлення», зокрема рубрики: «Структура наукового 
твору», «Система мовних засобів», «Види наукового тексту»).

Підручник знайомить студентів із найновішими різ-
новидами медичної документації, із вимогами та правилами 
оформлення професійних ділових паперів (медичних карт, до-
відок тощо), з вимогами до їх мовлення, такими як точність, ло-
гічність, стилістична доречність. Різновиди медичної докумен-
тації підпорядковані заняттям, тема яких відповідно пов’язана 
із призначенням того чи іншого документа. Так, наприклад, 
бланк листка непрацездатності подано в темі «Поліклініка. 
Візит до дільничного лікаря», запис історії життя хворого в 
медичній карті представлено в темі «Історія життя хворого», 
заповнення бланків аналізів – у темі «Лабораторні досліджен-
ня», виписка з медичної карти амбулаторного хворого, що фік-
сує результати огляду офтальмолога, – у темі «Очні хвороби», 
індивідуальну карту амбулаторного хворого для одноразового 
відвідання стоматологічної поліклініки презентовано в темі 
«Стоматологія», тексти протоколу операції проаналізовано в 
розділі «Травмотологія», бланки рецептів та правила їх заповне-
ння включено до теми «Лікувальна терапія. Аптека. Рецепт».
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До основних психологічних характеристик, що є скла-
довими стратегії вивчення фахової мови та мають пряме 
відношення до змісту та структури підручника, є система-
тизація навчального матеріалу й такий спосіб його презента-
ції, який сприяє засвоєнню теми. Тому під час роботи з під-
ручником рекомендується дотримуватися запропонованої 
послідовності викладу матеріалу відповідно до схеми по-
будови уроку: слово – словосполучення – речення – текст.

Саме такий підхід допоможе подолати ті труднощі, які 
виникають під час вивчення лексичного складу фахового мов-
лення, коли поза увагою залишається лексика, що належить 
до загальновживаної мови, але функціонує в науковому тек-
сті, маючи свої особливості, розширюючи свою семантичну 
структуру, коли слова набувають значень, не властивих за-
гальновживаній мові. Прикладом може бути семантика ро-
сійського дієслова “поступать” у контексті словосполучення 
“поступил в больницу”, який варто перекладати як “був при-
везений”, “госпіталізований”  (а не  “поступив”).  У близь-
коспоріднених мовах ситуація ускладнюється існуванням так 
званої “міжмовної омонімії”, яка може існувати як на рівні 
цілих лексем, так і на рівні різних лексико-семантичних ва-
ріантів багатозначного слова: непереносимость лекарств, але 
несприйняття ліків, проницаемость клеточной оболочки, але 
проникність клітинної оболонки, а не проникливість тощо. 
Студенти повинні зрозуміти, що під час навчання та в про-
цесі роботи фахівець підсвідомо засвоює певний шар лексики, 
навіть не замислюючись над тим, що це професійна лексика. 
Перехід на іншу мову (зокрема з російської на українську) 
вимагає вже свідомого підходу до засвоєння мовного матері-
алу, тому що семантична структура багатозначних слів у різ-
них мовах може бути різною: окремі значення багатозначної 
лексеми однієї мови можуть  перекладатися різними словами 
іншої мови. У цьому плані особливої уваги заслуговує поня-
тійний зв’язок між російськими дієприкметниками та відпо-
відними частинами української мови (іменниками, прикмет-
никами, дієприкметниками), особливості ступенів порівняння 
українських прикметників, закінчення іменників чоловічо-
го роду у родовому відмінку однини (болю, нежитю) тощо.
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Все вищесказане засвідчує, що увагу студентів слід по-
стійно звертати на характерні риси, які вирізняють нашу мову 
серед інших мов світу, на етнопсихологічні особливості мов-
лення українского народу.

Сподіваємося, що запропонована концепція вивчення 
української мови на комунікативному рівні зацікавить і філо-
логів, і працівників медичної сфери.

Литвиненко Н. П., Мисник Н. В. 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ в НОвОЙ 
УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ

В статье предложена концепция изучения украинского 
языка на коммуникативном уровне для филологов и работников 
медицинской сферы. (Филологические исследования: Филология 
и медицина, вып. 11, 2014 (2011), с. 114–121).
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TERMINOLOGICAL PROBLEMS IN NEW ACADEMIC LIT-
ERATURE OF MEDICAL PROFILE

A concept of Ukrainian language advanced learning for philolo-
gists and employees of the medical sphere has been proposed in the 
paper. (Philological researches: Philology and medicine, ed. 11, 2014 
(2011), p. 114–121).
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