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Berestova Alla. Review of the textbook by Shutac 
L.B., Navchuk G.V. “Culture of oral communication of 
health workers”. – Chernivtsi: BSMU, 2014. – 175 p. 

In review examines the relevance of issues relating to 
features of oral communication in medicine, as motivated 
and continuous communication process helps to better 
orient themselves in a difficult situation and professional 
contacts with representatives of their profession. 

 

 

 
 
Вивчення особливостей культури мовлення 

медика, з’ясування основних аспектів усного 
спілкування, уміння втілювати будь-яку соці-
ально чи професійно важливу інформацію у 
відповідну мовну форму – одна з вузлових 
проблем фахової підготовки медиків, адже 
вмотивований і безперервний процес спілку-
вання допомагає краще орієнтуватися у склад-

ній професійній ситуації та в контактах із 
представниками своєї професії.  

У зв’язку з цим навчальний посібник „Ку-
льтура усного спілкування медичних праців-
ників” набуває особливої актуальності й ваги. 
У ньому висвітлено теми, що репрезентують 
основні засади культури професійного спілку-
вання, значення слова в процесі спілкування в 
різноманітних комунікативних ситуаціях, осо-
бливості вербального та невербального вира-
ження думок, культуру усного спілкування у 
діловій сфері, під час проведення диспуту, 
дискусії, публічного виступу тощо. Зокрема, 
посібник охоплює такі теми: „Особливості 
українського мовленнєвого етикету. Мовлен-
нєвий етикет лікаря”; „Усне спілкування у 
сфері професійної діяльності лікаря”; „Публіч-
ний виступ. Жанри публічного виступу”; 
„Труднощі слововживання в діловому й фа-
ховому мовленні. Особливості слововживання. 
Вибір слова.” Кожна тема має чітку структуру: 
складається з теоретичного блоку, що містить 
ґрунтовний виклад необхідного матеріалу, пи-
тання для самоперевірки знань, основну та 
додаткову літературу, й практичного блоку, в 
якому подаються вправи, тести та завдання, 
що допоможуть перевірити рівень засвоєного 
матеріалу. Крім того, подано словничок труд-
нощів слововживання, пов’язаних з пробле-
мою вибору слова. 

Така праця допоможе студентам-медикам, 
інтернам, слухачам школи молодого викладача 
опанувати необхідні мовленнєві знання і що-
денно втілювати їх у практику, досягти бездо-
ганного рівня володіння мовою професійного 
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фаху, набути навичок вільного самовираження 
у професійній сфері. 

Вважаємо, що навчальний посібник „Куль-
тура усного спілкування медичних праців-
ників” доцентів кафедри суспільних наук та 
українознавства Буковинського державного 
медичного університету Л.Б. Шутак і Г.В.Нав-
чук є методично обґрунтованим, вдало ском-
понованим, має наукове і практичне значення, 
відповідає чинній програмі з дисципліни „Ук-
раїнська мова за професійним спрямуванням”, 
допоможе студентам при підготовці до прак-
тичних занять, а інтернам та слухачам школи 
молодого викладача у спілкуванні з колегами, 
родичами пацієнтів, при підготовці до публіч-
них виступів, нарад, зборів тощо. 

Праця може бути рекомендована для 
навчання студентів-медиків. 

 
Berestova A. COMPTE RENDU DU 

MANUEL de Shutac L.B., Navchuk G.V. La 
Culture de la communication orale des 
médecins / L.B. Shutac, G.V. Navchuk. - 
Tchernivtsi: - Université d’état de médecine de 
Bukovine, 2014. - 175 P.  

Dans cet compte rendu il s’agit de la perti-
nence des publications concernant les caractéris-
tiques de la communication orale dans le domaine 
de la médecine, en effet, les processus motivés et 
continues de communication permet de mieux 
s'orienter dans des situations difficiles professi-
onnelles et dans les relations entre les repré-
sentants de cette profession.  

Mots-clés: la communication professionnelle, 
la formation professionnelle, la culture de la  
communication orale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Берестова А. РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНОЕ 
ПОСОБИЕ Шутак Л.Б., Навчук Г.В. 
"Культура устного общения медицинских 
работников" / Л.Б. Шутак, Г.В. Навчук. - 
Черновцы: БГМУ, 2014. - 175 с. 

В рецензии сказано об актуальности 
изданий, касающихся особенностей устного 
общения в сфере медицины, ведь мотивиро-
ванный и непрерывный процесс общения помо-
гает лучше ориентироваться в сложной 
профессиональной ситуации и в контактах с 
представителями своей профессии.  

Ключевые слова: профессиональное об-
щение, профессиональная подготовка, культу-
ра устного общения. 

 


