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РЕчЕВОЙ КУЛЬТУРы БУДУЩЕГО ВРАчА-ТЕРАПЕВТА
В статье осуществлен теоретический анализ составляющих, влияющих 

на формирование речевой культуры будущего врача-терапевта. Речевую 
культуру автор рассматривает как показатель интеллектуального потен-
циала личности, ее социальной направленности и духовно-нравственной 
составляющей поведения. 
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Актуальність проблеми. Специфіка професійної діяль-
ності лікаря-терапевта полягає в тому, що зачасти саме він 
стає для пацієнта «першою» ланкою у встановленні кінце-
вого діагнозу. Від його уміння зробити попередні настанови 
залежить подальше фізичне і психологічне благополуччя 
пацієнта.

Вихідні положення програми повинні орієнтуватися на 
специфіку клієнтоцентристської мовної поведінки у профе-
сійній сфері «людина-людина». Така вимога, на думку до-
слідниці О.В. Харченко, зумовлена глобалізаційними проце-
сами у суспільстві, за яких відбувається порушення старих 
норм і формування нових вимог до професіоналізму, в тому 
числі комунікативної компетентності. Професійно міжосо-
бистісне спілкування є тим фактором, який визначає якісні 
характеристики результату (продукту) професійної діяльнос-
ті. Усвідомлення спілкування як важливої частини ефектив-
ної трудової діяльності в сфері «людина-людина» призводить 
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до необхідності спеціального навчання, оскільки професійна 
мовна поведінка повинна бути усвідомленою, структурова-
ною, керованою. 

Очевидно, що мовленнєва культура лікаря має відпові-
дати нормам сучасної української літературної мови. „Яким 
би чином ми не розглядали питання культури мови, – за-
уважує М.М.Пилинський, – у прикладному, навчально-
педагогічному, виховному аспекті чи у зв’язку із мисленням 
та психологічними факторами – всі вони неминуче оберта-
ються навколо поняття норми. З одного боку, мовна норма 
є, природно, явищем мови, а з іншого – норма виразно ви-
ступає і як явище суспільне. Суспільний характер норми 
виявляється ще сильніше, ніж суспільний характер мови 
взагалі, адже норма нерозривно пов’язана саме з суспільно-
комунікативною функцією мовлення”.

Оскільки норми літературної мови регулюють функці-
ональне варіювання та вибір варіантів на різних рівнях 
мовної структури, при їх описі можна виокремити різні 
структурно-мовні типи норм:

фонетичні норми (норми вимовляння) – регулюють ви-- 
бір акустичних варіантів фонеми чи фонем, що чергу-
ються;
акцентологічні норми (норми наголосу) – регулюють - 
розміщення та рух наголошеного складу серед ненаго-
лошених;
норми словотворення – регулюють вибір та комбінацію - 
морфем у складі нового слова;
морфологічні норми – встановлюють вибір варіантів - 
морфологічної форми слова та її з’єднання з іншими 
словоформами;
синтаксичні норми – пропонують вибір варіантів побу-- 
дови синтаксичних структур;
лексичні норми – обмежують чи заохочують викорис-- 
тання слів та фразеологізмів;
стилістичні норми – пропонують відповідність або не-- 
відповідність вибраного слова чи синтаксичної структу-
ри умовам спілкування та домінуючому стилю викладу 
(контексту) [9].

Наступним компонентом лінгвістичної складової мовлен-
нєвої культури лікаря є правильність мовлення, що розгля-
дається у контексті мовленнєвого континууму. До критері-
їв правильності мовлення належить, перш за все, точність. 
«Точність, – за визначенням Б.М.Головіна», – це така ко-
мунікативна якість мовлення, що виникає як відповідність 
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значеннєвої сторони мови предметно-мовленнєвій дійсності, 
або системі понять, висловлених, і виявляється у викорис-
танні слів у повній відповідності з їхніми мовними значен-
нями» [5]. Слово повинно відображати те, що воно означає. 
Неточності у вираженні думки можуть виступати, як: від-
сутність конкретизації, неповнота вираження, дефіцит кон-
кретності тощо. Неповнота висловлювання особливо недо-
пустима в науковій та офіційно-діловій мові [3]. Точність, як 
якість мовлення, проявляється у зв’язку між здатністю добре 
говорити, писати й умінням правильно мислити [9]. 

Виокремлюють два типи точності: предметна точність, що 
опирається на зв’язок «мовлення – дійсність», що полягає у 
відповідності змісту мовлення тому колу явищ дійсності, які 
її відображають, і понятійна точність, що відображає зв’язок 
«мовлення – мислення», який виражається у відповідності 
мовленнєвих одиниць змісту та об’єму понять, що їх виража-
ють. Прикладом понятійної неточності є неправильне вико-
ристання термінології у науковій мові [9]. 

Наступним критерієм правильності мовлення є логічність. 
В даному випадку йдеться про логіку мислення, побудову 
висловлювання (Р.Г.Апресян, О.О.Кирилова, І.М.Одинцов). 
Логічність мислення розуміється як послідовність, визначе-
ність, несуперечність, обґрунтованість, доказовість викладу. 
Ці якості є психологічними, тобто такими характеристиками 
мислення, які виступають як передумова побудови логічного 
висловлювання. Під послідовністю зазвичай розуміється чіт-
кість “ходу думки” мовця [11]. 

Логічність думки (змісту) передбачає правильність від-
биття фактів (об’єктів) дійсності та їхнього зв’язку (зміст 
– форма, загальне – одиничне, причина – наслідок, поді-
бність – розходження, подібність – різниця, підпорядкуван-
ня – супідрядність тощо), обґрунтованість гіпотези, наявність 
аргументів «за» й «проти» у достатній кількості й значимості, 
“зведення” аргументів до висновку, що доводить або обґрун-
товує гіпотезу чи тезу [3].

Дефекти у відкритій логічній мовленнєвій структурі мо-
жуть проявлятися в недостатній або надлишковій повно-
ті аргументації, у недостатній або надлишковій експліка-
ції показників логічного зв’язку частин, у відхиленнях від 
предметно-логічної послідовності розгортання змісту, у не-
точному або неправильному вживанні термінів, у їхній під-
міні, у порушеннях правил аргументації, логічного ряду, у 
відсутності необхідного узагальнення й інше [3]. Логічність 
відображає саму структуру мовленнєвої семантики з точки 
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зору основних законів мислення, що вивчає психологія та 
логіка [9].

Важливим критерієм правильності мовлення дослідники 
виокремлюють критерій доступності (ясності, дохідливості). 
Він передбачає точне й однозначне вживання понятійних 
номінацій, логічної послідовності лінійного руху й розгор-
тання думки в тексті, використання підзаголовків та виді-
лень, відмови від невиправдано ускладнених структур ре-
чення, акцентування й експлікації засобів зв’язку [3].

До критеріїв правильності мовлення також належать: 
критерій виразності, різноманітності, естетичності і дореч-
ності. Виразність пов’язана із різноманітністю засобів ви-
раження, що забезпечується експресивністю та тональною 
варіативністю. Зокрема, пацієнтові імпонує варіант повідо-
млення лікарем інформації без метушні, впевнено, виразно, 
що створює ситуацію довіри, яка є вагомою у форматі спілку-
вання «лікар – пацієнт». Тому важливими є характеристики 
людського голосу, серед яких виокремлюються: 

темп мовлення – передається манерою жваво, швидко - 
або повільно, спокійно говорити. Коливання швидкості 
мовлення сигналізує про недолік урівноваженості, не-
впевненості людини;
артикуляція – чітка та ясна вимова, що вказує на вну-- 
трішню дисципліну, потребу в ясності і на недолік жва-
вості. Нерозбірливість вимови свідчить про поступли-
вість, невпевненість, млявість, слабовольність;
гучність – вказує на силу вимовляння, де гучний голос - 
є ознакою радості, впевненості або обурення чи само-
вдоволення. Неголосне мовлення характеризує тактов-
них, стриманих, скромних або слабких людей. Варіант 
раптових змін у силі голосу свідчить про хвилювання 
та надмірну емоційність;
висота голосу – тональність голосу, що відображає такі - 
особливості мовлення: високий пронизливий тон голо-
су – ознака страху і хвилювання, низький тон голосу 
– розслабленість, спокій;
режим мовлення (ритмічний потік) – ритмічність мов-- 
лення, що відображає багатство почуттів, переживань 
людини. Ритмічне мовлення вказує на врівноваже-
ність, гарний настрій, а суворе, циклічне правильне 
мовлення означає усвідомлення пережитого, дисциплі-
ну, педантичність, незворушність. Уривчаста манера 
мовлення свідчить про тверезе, раціональне мислен-
ня [6].
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У процесі спілкування індивіди використовують паузи, 
які зумовлюються різними причинами:

бажання надати наступним словам додаткової сили;- 
надати співрозмовникові можливість висловитися;- 
виграти час для розмірковувань;- 
як реакція на сигнали тіла співрозмовника, які свід-- 
чать про бажання щось сказати;
тим, що мовець відволікся;- 
паузи у скрутному становищі, зумовлені сподіванням - 
на те, що співрозмовник заговорить і зніме напругу в 
спілкуванні; паузи тактичні теж з розрахунку, що ві-
зьме слово партнер, але вже з інших міркувань [6].

Важливою складовою мовленнєвої культури лікаря-
терапевта є здатність висловлюватись з риторичним хис-
том. Як відомо, риторика – наука про красномовство (теоре-
тичне узагальнення практичного ораторського досвіду) [1]. 
Використання людиною мови лише у якості засобу спілку-
вання спрощує її, тому важливо вміти майстерно застосову-
вати ті чи інші висловлювання в залежності від змісту по-
відомлення та його адресата [8]. Це стосується також і лікар-
ської практики, оскільки за своїм психологічним контекстом 
і, відповідно, особливостями повідомлення, різними будуть 
висловлювання в ситуації повідомлення діагнозу й призна-
чення лікування, направлення на обстеження й уточнення 
анамнезу. 

Серед інших критеріїв лінгвістичної складової мовлен-
нєвої культури лікаря-терапевта є володіння медичною 
термінологією. Як відомо, термінологія – це сукупність спе-
ціальних найменувань в медицині, що вживаються під час 
професійного спілкування. Медична лексика – одна із най-
давніших у мові. Спочатку з’явились назви органів тіла лю-
дини, пізніше – опис відхилення від норми (опис симптомів 
різних захворювань). Іншомовні лексичні запозичення – 
основа лексикону медика. Медична термінологія складаєть-
ся з національних і міжнародних термінів, що запозичені з 
латинської, грецької, німецької, польської, французької, ан-
глійської мов. До адекватного застосування терміну висува-
ються наступні вимоги:

термін повинен уживатися лише в одній, зафіксова-1. 
ній формі; 

термін повинен уживатися з одним (закріпленим за 2. 
ним у словнику) значенням; 

при використанні терміну варто строго дотримувати-3. 
ся правил утворення від нього похідних форм; 
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термін повинен бути коротким, щоб забезпечувати 4. 
легкість його запам’ятовування й широке застосування. 

Виходячи з цього, мовлення лікаря повинно бути точним, 
лаконічним, грамотним. Важливо уникати вульгаризмів, 
«крилатих висловів», що в побутових ситуаціях сприяє кра-
щому запам’ятовуванню, однак є абсолютно недоречними 
біля ліжка хворого.

Виходячи із результатів досліджень багатьох авторів, ко-
мунікативні вміння лікаря-терапевта включають: вміння 
встановлювати контакт, вміння слухати, вміння співчувати, 
вміння давати підтримку, поважати думку пацієнта, вміння 
переконувати, вміння грамотно (по-медичному) висловлюва-
тись, вміння співпрацювати, вміння впливати на пацієнта, 
вміння володіти професійною лексикою, вміння позитивно 
висловлюватись, вміння говорити «мовою пацієнта», вміння 
жартувати, іронізувати, вміння красиво висловлюватись, 
вміння уникати емоційно-негативних висловлювань, вмін-
ня етично висловлюватись. 

Лікарська діяльність має ряд специфічних особливостей, 
таких як вплив і взаємодія багатьох змінних факторів, які 
часто не можливо формалізувати, алгоритмізувати для ана-
лізу, внести в строго структуровані схеми, а ефективність лі-
карської діяльності важко оцінити однозначно. В роботі зосе-
реджена увага на вивченні інтерактивної складової спілку-
вання, яка формується на емоційній основі, тобто на основі 
певних почуттів, які виникають між людьми у відношенні 
один до одного. Особлива увага акцентується на тому, що 
лікар виступає для пацієнта джерелом інформації про хід 
лікування і водночас виконує психотерапевтичну функцію, 
оскільки найбільш вживаними і ефективними ліками у цьо-
му сенсі є сам лікар. 

Таким чином, комунікативні вміння – це синтез загаль-
но психологічних, соціально-психологічних та спеціально-
професійних якостей особистості. Вони формуються в ході різ-
номанітної соціальної практики, в яку залучена особистість, 
та в ході спеціальної підготовки до спілкування. Вміння, яке 
є необхідними для спілкування особистості, можна умовно 
розподілити на сім груп: мовні уміння, пов’язані з оволо-
дінням мовленнєвою діяльністю і мовленнєвими засобами 
спілкування; соціально-психологічні уміння, пов’язані з ово-
лодінням процесами взаємозв’язку, взаємовираження, взає-
мопорозуміння, взаємоставлення, взаємопроявів і взаємовп-
ливів; психологічні вміння пов’язані з оволодінням процеса-
ми самомобілізації, саморегуляції; уміння використовувати 
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норми мовного етикету відповідно до конкретної комуніка-
тивної ситуації; уміння використовувати невербальні засоби 
спілкування; уміння спілкуватися в різних видах діяльності; 
уміння взаємодіяти [12].

До комунікативно-характерологічних особливостей осо-
бистості належать властивості, що виражають загальну 
спрямованість особистості (принциповість – непринципо-
вість, колективізм-індивідуалізм, суспільна чи егоїстична 
спрямованість, працелюбність – лінивість, безкорисливість – 
користолюбство, скромність – нескромність, прямота – лице-
мірство тощо);

інтелектуальні риси (спостережливість, практична - 
спрямованість розуму, вміння застосовувати знання 
для вирішення практичних завдань чи непрактичність 
розуму при наявності знань тощо);
вольові риси (впевненість – невпевненість у своїх си-- 
лах та можливостях, дисциплінованість – недисциплі-
нованість, ініціативність чи лише виконання, орга-
нізованість – неорганізованість, самостійність чи на-
віюваність, зібраність – незібраність, самовладання, 
витримка, сміливість – несміливість, впертість, актив-
ність – пасивність тощо);
емоційні риси (веселість – плаксивість, бадьорість – - 
в’ялість, роздратованість тощо);
риси характеру, що виявляють ставлення до діяльнос-- 
ті (працездатність – непрацездатність, доброчинність 
тощо);
риси характеру, які виражають ставлення до інших - 
(колективізм – індивідуалізм, замкнутість – комуніка-
бельність, тактовність – безтактовність, чуйність – не-
чуйність тощо);
риси характеру, що виявляють ставлення до самого - 
себе (самокритичність – надмірна самовпевненість, ви-
могливість – невимогливість до себе тощо).

Інша складова – комунікативна толерантність відобра-
жає тенденції ставлення до інших людей в цілому, оскільки 
вони обумовлені життєвим досвідом, установками, особистіс-
ними рисами, моральними принципами, станом психічного 
здоров’я індивіда, що в контексті взаємодії «лікар – пацієнт» 
відображають терпимість та уважність лікаря до пацієнта. 
Вище згадуваний автор В.В.Бойко, вважає, що комунікатив-
на толерантність є стрижневою характеристикою особистості, 
оскільки вона визначає її життєвий шлях і діяльність, з нею 
ж узгоджуються й інші характеристики, які у своїй сукупнос-
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ті визначають певний психологічний ансамбль: моральний, 
характерологічний і інтелектуальний.

Самоуправління в спілкуванні передбачає здатність змі-
нювати стиль спілкування в залежності від ситуації, спря-
мованість на партнера по спілкуванню, що, в свою чергу, 
є психологічною складовою мовленнєвої культури лікаря-
терапевта.

Комунікативна компетентність, що також є структурним 
компонентом психологічної складової мовленнєвої культури 
лікаря-терапевта, передбачає наявність певних психологіч-
них знань щодо індивідуально-типологічних особливостей 
особистості та їх зв’язку з поведінкою людини, а також спе-
цифічних вмінь та навичок, що сприяють встановленню кон-
тактів, вмінню слухати, розуміти невербальні прояви парт-
нера, будувати бесіду, формулювати запитання . 

Комунікативна компетентність розглядається як широка 
соціальна здатність, що спирається на здібності до ефектив-
ної міжособистісної комунікації, що забезпечується вмінням 
прогнозувати соціально-психологічну ситуацію спілкування 
і яка реалізується через наявність у структурі суб’єкта таких 
соціально-психологічних механізмів, як: ідентифікація, ем-
патія, антиципація, каузальна атрибуція [4].

Ще одним компонентом психологічної складової мовлен-
нєвої культури лікаря-терапевта є невербальні засоби спіл-
кування. У сучасній соціальній психології існує повна схема 
всіх знакових систем, що використовуються у невербальній 
комунікації. До неї належить: 1) оптико-кінетична; 2) пара- 
та екстралінгвістична; 3) організація простору та часу кому-
нікативного процесу; 4) візуальний контакт [2]. 

Оптико-кінетична система знаків включає у себе міміку 
(загальна моторика обличчя), жести (загальна моторика 
рук), пантоміміку (пози). Міміка обличчя веде подвійне жит-
тя, поєднуючи мимовільні (неконтрольовані) та “ритуальні” 
(спеціально вироблені) вираження емоцій.

Паралінгвістика – це система вокалізації, тобто якість 
голосу, його діапазон, тональність. Ці характеристики го-
лосу сприяють вираженню емоційного стану комунікатора. 
Організація простору і часу комунікативного процесу ви-
ступає особливою знаковою системою, що містить смисло-
ве навантаження як компонент комунікативної ситуації. 
Спеціальна галузь знань, що вивчає просторову та часову 
організацію спілкування, називається проксемікою. 

Інша знакова система, що використовується у комуніка-
тивному процесі, – це “контакт очима”, або візуальне спілку-
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вання. У соціально-психологічних дослідженнях вивчається 
частота обміну поглядами, їх тривалість, зміна статики і ди-
наміки погляду, уникнення його тощо. 

Візуальний контакт виконує багато функцій: інформацій-
ний пошук, намагання приховати чи виявити своє Я, сиг-
налізувати про готовність підтримати і продовжити спілку-
вання, демонструвати ступінь психологічної близькості та 
ін. Невербальна комунікація підсилює взаємодію між спів-
розмовниками і сприяє формуванню довіри (як особистісної 
установки) між людьми .

Третьою складовою мовленнєвої культури лікаря-тера-
певта є етична складова, що включає цінності (професійні 
цінності), духовно-моральні якості особистості та гуманізм. 
Високий рівень цих показників дозволяє отримати високий 
рівень розвитку етичної складової, найвищим проявом якої 
є мовленнєвий етикет, тобто деонтологія лікаря.

Естетичність – це прагнення до переживання прекрасно-
го у різноманітних сферах життєдіяльності. Високий рівень 
культури людини завжди пов’язують з його високим естетич-
ним рівнем, який полягає у дотриманні норм літературної 
мови та її виразності, вишуканості манер поведінки, інтер-
есі до мистецтва та обізнаності в ньому, чутливості до краси 
природи. 

Естетичність характеризується відсутністю всіляких гру-
бощів і вульгарності, вияв позитивного ставлення до співроз-
мовника, образність і поетичність мови [10]. 

Інтелектуальність, як компонент «культурного кодексу», 
полягає у володінні науковими, тобто найбільш глибокими та 
істинними для свого часу уявленнями про різноманітні яви-
ща навколишньої дійсності, прагненні до постійного попо-
внення знань, раціональності та переконливості міркувань, 
самостійності мислення, у його творчому характері [10].

Мовленнєва етика передбачає дотримання умов успіш-
ного спілкування: доброзичливого ставлення до адресата, 
демонстрації зацікавленості в розмові, емпатії (тобто на-
лаштованості на внутрішній світ співбесідника), щирості у 
формулюванні своїх думок, увазі тощо, сигналами яких є ре-
пліки різних типів, а також міміка, усмішка, погляд, жести, 
постави тіла та ін. [7].

Узагальнивши поданий вище матеріал із досліджуваної 
проблеми, ми вважаємо, що мовленнєва культура лікаря-
терапевта має містити наступні складові: лінгвістичну скла-
дову (або нормативну), психологічну складову (або комуніка-
тивну), етичну складову (див. рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Структурна модель мовленнєвої культури 
лікарятерапевта

Висновки. Наразі практичній медицині необхідно роз-
ширити своє поле бачення: хворий не повинен сприйматися 
як носій якогось хворого органу, а повинен розглядатися як 
людина в цілому. Приділення належної уваги правам осо-
бистості призводить до нового розуміння суті взаємостосун-
ків між лікарем і пацієнтом. 

Вирішенню поставленого питання можуть допомогти до-
сягнення психологічної науки. «Не буде великою методич-
ною помилкою, якщо дослідники відійдуть від глобальних 
проблем, що обов’язково потребує системного підходу, а за-
ймуться детальним опрацюванням тієї чи іншої сторони 
життєдіяльності конкретного об’єднання людей, конкретної, 
наукової, творчої чи якої-небудь іншої організації».
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The article presents a theoretical analysis of the concept of “culture of 
professional broadcasting.” Language culture expert author considers as an 
indicator of intellectual potential of the individual, her social orientation and 
spiritual and moral component behavior. The place professional speech in 
the structure of professional training of future doctors. 

Keywords: speech, professional speech, speech culture, the culture of profession-
al broadcasting, future doctors, professional training 


