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Рецензія 
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На рецензування представлено навчально-методичний 

посібник для самостійної позааудиторної роботи “На допо-

могу англомовному студентові-медику: практикум-довідник 

з української мови професійного спрямування”, підготовле-

ний відповідно до навчальних планів та примірної програми 
з дисципліни “Українська мова професійного спрямування” 

для студентів ІІІ – ІV курсів (спеціальності “Медицина”, 

“Стоматологія”, “Медсестринство” (бакалавр)) закладів ви-

щої медичної освіти, що вже оволоділи базовою практич-

ною граматикою української мови та необхідним лексичним 

мінімумом.  

Практикум-довідник охоплює такі тематичні розділи й 

підрозділи: “Лікарня: типи, відділення, персонал, докумен-

тація”, “Поліклініка: типи, спеціалісти, медичні документи”, 

“Хвороби: види, групи й етапи захворювань”, “Симптоми 

хвороби, скарги пацієнтів”, “Історія хвороби: паспортні дані 
й опис стану пацієнта, діагноз”, “Лабораторні дослідження 

(аналізи) й види обстежень”, “Лікування хворого (методи) та 

догляд за ним”, “Ліки та лікарські засоби” (розділ 1 – 

“Короткий словник медичної термінології”); “Опитування 

пацієнта: загальні відомості про нього та анамнез хвороби 

(Терапія загальна. Кардіологія. Неврологія Гастроентероло-

гія. Урологія. Нефрологія. Офтальмологія. Отоларингологія. 

Стоматологія)”, “Мовленнєвий етикет лікаря (Огляд пацієн-

та (команди). Розмова з хворим та його родичами. Бесіда з 

медичним персоналом)” (розділ 2 – “Професійний розмов-

ник студента-медика”); “Практичний блок (тексти для 
читання й тестові завдання до них, тренувальні впра-

ви)” (розділ 3); “Основні формули мовленнєвого етике-

ту” (додаток 1), а також “Бібліографічний покажчик”. 

Матеріал у них викладено доступно, логічно й послідовно. 

Варто зазначити, що структура випливає з мети пропо-

нованого навчально-методичного посібника – організувати 

самостійну позааудиторну роботу англомовних студентів 

так, щоб у її процесі вони не тільки здобували професійні 

знання, а й розвивали пошукові, дослідницькі здібності, 

відкривали для себе щось нове, виробляли уміння узагаль-

нювати вивчене, збагачувалися б духовно, морально вихову-
валися й творчо розвивалися.  

Заслуговує на схвалення те, що в ньому, крім коротко-

го англійсько-українського словника медичної термінології, 

тестів, тренувальних вправ і завдань різного ступеня склад-

ності, підібрано науково-пізнавальні тексти, що популяризу-

ють українську культуру, зокрема науку як одну з її форм, 

виховують толерантність до інших національних культур, 

пробуджують інтернаціональні почуття, а також тексти, що 

демонструють культуру спілкування у типових і нетипових 

ситуаціях тощо.  

Отже, навчально-методичний посібник для студентів 

ІІІ – ІV курсів закладів вищої медичної освіти України “На 
допомогу англомовному студентові-медику: практикум-

довідник з української мови професійного спрямування” 

допоможе практичному оволодінню мовою фаху студента-

ми-іноземними громадянами, поглибить їх знання з основ 

медичної термінології та культури мовлення лікаря, а також 

забезпечить належний рівень їх лінгвістичної освіти. 

Вважаю, що рецензований навчально-методичний посі-

бник відповідає вимогам до такого типу праць, задовольняє 

потреби сучасної медичної освіти та може бути рекомендо-

ваний для подання до друку як на паперовому, так і на елек-

тронному носіях.  
Вважаю, що рецензований навчально-методичний посі-

бник відповідає вимогам до такого типу праць, задовольняє 

потреби сучасної медичної освіти та може бути рекомендо-

ваний для подання до друку як на паперовому, так і на елек-

тронному носіях.  
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