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В останні роки закордонні та вітчизняні лінгвісти все більше уваги 

приділяють вивченню мови медицини, як одної з найдавніших сфер 

людської діяльності. 
Нині дослідників усе більше цікавить комунікативний аспект 

спілкування в професійній сфері медиків,що показує загальну тенденцію 

щодо вивчення комунікативного аспекту мови. 

Професійне спілкування медиків проявляється у таких схемах 

комунікації: лікар – лікар, лікар – пацієнт, лікар – аудиторія фахівців, лікар 

– аудиторія нефахівців. Усе це потребує наявності в медичного працівника 
навичок стилістичної диференціації усного мовлення в межах професійної 
сфери. 

Згідно з даними С. Г. Борзенко, комунікативна компетенція в певних 

ситуаціях професійного спілкування на дев’яносто відсотків визначає 
професійні якості фахівця. Дослідниця вважає, що для якісного 

застосування фахових знань медичний працівник повинен уміти: 

– вести діалог – опитування 
– брати участь в обговоренні історії хвороби 

– вступати в комунікацію з лікарями, медперсоналом, родичами 

пацієнта тощо [3, с. 22]. 

Мова медичних працівників, видається важливим об’єктом 

дослідження в аспекті культури мовлення. Аналізуючи культуру 

спілкування медичних працівників характерним недоліком мовлення 
медперсоналу є недостатній обсяг інформації в таких висловленнях або її 
надмірність. 

Мова виступає посередником між структурою і діяльністю, 

забезпечує ресурси представникам установи, а також і самим установам: 

співробітники використовують мову для досягнення своїх особистих цілей, 

оцінюють діяльність один одного, використовуючи «лінгвістичні 
ідеології», які можуть як поліпшити, так і погіршити репутацію окремих 

представників установи. 

Науковці значну увагу приділяють виокремленню типів 
мовленнєвому спілкуванню та професійних дій. Так, зокрема 
О. Л. Корольова в контексті дослідження проблеми професійної підготовки 

студентів медиків розмежовує такі види медичного мовлення: 
– мовленнєве інформування: повідомлення пацієнту про його 

діагноз, лікування тощо; 

– отримання інформації, що характеризується мовленнєвими діями 

медперсоналу, спрямованими на збирання анамнезу, історія 
життя, умови праці, спадкові хвороби тощо; 

– обмін інформацією з колегами, що охоплює консультації з 



іншими лікарями, участь у консиліумах та конференціях. 

Динаміка суспільного життя, зміна пріоритетів, переоцінка цінностей 

– усе це сприяє виникненню нових комунікативних проблем, розв’язання 
яких – завдання не лише психології та соціології, але й лінгвістики. Як 

розмовляти медичному працівнику з пацієнтом похилого віку, а як із 
підлітком, який має бути стиль розмови керівника з підлеглим – відповідь 
на ці питання ніколи не втратять своєї актуальності. Спілкування лікаря з 
пацієнтом не повинно відбуватися цілком спонтанно з боку лікаря, інакше 
не уникнути несприятливих для лікувального процесу ситуацій. Однак і 
спілкування медпрацівника – керівника з підлеглим, і спілкування 
медичної сестри у процесі роботи також мають відповідати основному 
завданню – лікуванню людей, які звернулися за допомогою. Тому аналіз 
професійного спілкування має враховувати всі аспекти цієї сфери 

комунікації. 
У вітчизняній науці прагнення до реального, а не словесно 

постульованого повернення мови до людини викладене в низці праць, 
присвячених діяльнісному застосуванню мови – суржик, професійна мова 
тощо. У контексті проблем комунікативної граматики така тенденція чітко 

озвучена в працях Ф. Бацевича. Н. Гуйванюк, яка, зокрема, пише: «Людина 
існує в просторі і часі, в суспільстві і в самій собі. Вона народжується, 
живе, росте,змінюється, відчуває, мислить, висловлюється,діє, навчається, 
оцінює, пізнає світ, впливає на інших людей. І всі ці фактори впливають на 
її мовлення формують її мовний портрет, її мовну сутність, її спілкування з 
іншими людьми. Крім того, ці ж фактори формують семантику висловлень, 
їх комунікативну організацію, композиційну структуру й комунікативно-

функціональну перспективу» [1, с. 23]. 

Таким чином, в комунікативній граматиці сьогодення залишається 
проблема живого процесу людського спілкування. Фахова мова медиків 
має універсальні та специфічні ознаки і виражається в різних формах 

спілкування професійної комунікації українського медичного працівника. 
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