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ТЕМА 1. Сучасна українська мова як засіб професійного спілкування 

 

Заняття 1.  

1. Мова і мовлення. Спілкування і комунікація 

2. Мова як суспільне явище. Основні функції мови 

3. Місце української мови серед інших мов світу. З історії становлення та 

розвитку української мови 

4. Національна мова. Державна мова. Мовне законодавство України 

 

Література: 1, 7-8, 11, 13, 18-19 

 

Дайте відповіді на запитання  

 

Розкрийте зміст понять «мова», «мовлення», «спілкування», «комунікація». 

Яким є зв’язок мови і суспільства? Назвіть суспільні функції мови, розкрийте 

їхню сутність. Визначте місце української мови за генеалогічною 

класифікацією. Які існують теорії щодо історії походження та розвитку 

української мови? Що таке мовна політика? Як виявляється державний 

статус української мови в житті суспільства?  

 

Виконайте завдання 

 

Завдання 1. Заповніть таблицю, вказавши відмінності понять мова і 

мовлення. 

МОВА МОВЛЕННЯ 
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Завдання 2. З’ясуйте, яка функція мови для кожного з наведених текстів є 

визначальною. 

 

1) Друга шукай, а знайдеш – тримай. Не хвали себе сам, нехай тебе інші 

хвалять. Шануй людей – і тебе шануватимуть. – …………………………… 

2) Іду я з хати, за мною Сус Христос і Божая Мати; Миколай на порозі – 

помага мені в дорозі. – ………………………………….. 

3) Грай, мій коханий, благаю! (Леся Українка). Не забувайте рідних хат, де 

лихо гіршає щоднини… (М.Старицький). Замовкніть всі: великий час 

прийшов! (Олександр Олесь). О, принесіть як не надію, то крихту рідної 

землі (Олександр Олесь). Жди мене, Чорногоро, жди, матусе моя 

(Д.Павличко). Припливайте до колиски, лебеді, як мрії, опустіться, тихі 

зорі, синові під вії (В.Симоненко). – ……………………………………… 

4)  Світ який – мереживо казкове! 

Світ який – ні краю ні кінця! 

Зорі й трави, мрево світанкове,  

Магія коханого лиця (В.Симоненко). – ………………………………………              

5)  Вона посміхнулась, красива і сива, як доля, 

Змахнула рукою – злетіли увись рушники. 

«Лишайтесь щасливі», – і стала замисленим полем 

На цілу планету, на всі покоління й віки (Слова Б.Олійника, музика 

І. Поклада). – …………………..……………… 

 

Завдання 3. Допишіть речення. 

 

У світі налічується ………………… мов. 

За кількістю носіїв ………………… мова посідає перше місце у світі. Друга 

мова світу за поширеністю – ………………… . Третя – ………………… . 

Українська мова походить з …………………………………… мовної сім’ї і 

належить до її ………………… групи поряд з ………………… та 

………………… .  

Період виникнення української мови – ………………… ст. 

За лексичним складом найближчими до української є ………………… та 

………………… мови. 

За останніми даними НАН України, українська мова налічує приблизно 

………………… слів. 
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Завдання 4. Дайте визначення поняттям. Наведіть приклади, де це доречно.  

 

Рідна мова – ………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………. 

Мова міжнародного спілкування – ………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

Мова національних меншин – …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Штучна мова – ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Мертва мова – ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 5. Знайдіть і висвітліть матеріал про те, як проблема збереження 

національної мови вирішувалась(-ється) у різних державах світу. Заповніть 

таблицю одним із таких прикладів. Висловіть своє ставлення до заходів урядів 

цих країн. 

 

Країна Опис мовної ситуації Заходи, що змінили мовну 

ситуацію в країні 
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Завдання 6. Дайте визначення поняття орфоепія. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Завдання 7. Поставте наголос у наведених лексемах. Перевірте себе за 

словником. Із 5 словами складіть словосполучення або речення. 

 

Чотирнадцять, медикамент, листопад, автори, диспансер, видання, хто-небудь, 

кишка, фаховий, завдання, сечовий, каталог, ветеринарія, чималенький, 

незліченний, сантиметр, оздоровити, залоза, грижовий, бородавка, кістковий, 

одинадцять, визнання, інсульт, кровоточити, покрив, сеча, рогівковий, старіти, 

прополіс. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 8.  Заповніть таблицю прикладами (по 3) із медичної лексики. 

 

ОРФОГРАМА ПРИКЛАДИ 

Чергування голосних Напр., чоло – чільний  

 

Чергування приголосних Напр., жовтуха – жовтусі 

 

Вживання Ь Напр., тонший  

 

Вживання апострофа Напр., безшкір’я 

 

Спрощення в групах приголосних Напр., тиск – тиснути 

 

Подвоєння приголосних  Напр., безпліддя 

 

 

Завдання 9. З’ясуйте відмінності у значенні наведених слів і поєднайте їх з 

іменниками. 

 

Лікарський – ……………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………… 

Лікарський – ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Лікувальний – ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Лікарняний – ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Палата, неуважність, заклад, халат, доза, сировина, ефект, пояснення, одяг, 

рецепт, препарат, піжама, властивості, діагноз, припис, вправи, харчування, 

режим, нагідки, рекомендації, масаж. 

 

Завдання 10.  З’ясуйте, якою граматичною формою керує опорне дієслово. 

Залежний іменник поставте у формі певного відмінка відповідно до чинних 

норм СУЛМ. Складіть словосполучення. 

Опорне дієслово Відмінкове 

запитання 

Початкова 

форма іменника 

Словосполучення 

Вибачати  подруга  

Дивуватися  новини  

Завдавати  прикрощі  

Дякувати  лікар  

Навчати   мова  

Повідомляти  колектив  

Чекати  операція  

Зазнавати  поразка  

Опанувати  професія  

Зрадити  товариш  

Сподіватися  допомога  

Чекати  одногрупник  

Потребувати   ліки  
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Завдання 11.  З’ясуйте значення слів і складіть із ними словосполучення / 

речення. 

 

Приймальна – приймальня 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Розмір – об’єм – обсяг 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Професійний – професіональний 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Сторона – бік 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 12.  Запишіть дати важливих подій в історії становлення 

українського правопису. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 13. Відредагуйте сталі вислови фахового спрямування. 

 

Локтьовий край – …………………………………………………… 

Навкологлоточний простір – …………………………………………………… 

Невмолима біль у поясниці – …………………………………………………… 

Ладонні поверхності пальців – …………………………………………………… 

Хворий бронхітом – …………………………………………………… 

Годиться для лікування – …………………………………………………… 
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Завдання 14. Прочитайте текст. Розставте розділові знаки і поясніть правила 

їх уживання.   

 

Збільшення грудей або мамопластика сьогодні є однією із 

найпопулярніших хірургічних процедур. А Ви знали що вперше операцію 

щодо зміни розміру та форми грудей провели майже 60 років тому? 

Це сталося навесні 1962 року. Проста жінка щаслива дружина й мама 

шести на той момент дітей Тіммі Джин Ліндсі звернулася до хірурга лікарні 

Джефферсона Девіса в Хьюстоні штат Техас з проханням видалити 

татуювання на груді. Жінка й подумати не могла чим обернеться для неї похід 

у лікарню того дня. 

Ліндсі ніколи навіть не думала змінювати розмір або форму грудей. 

Проте лікарі клініки звернули свою увагу саме на неї. Жінці запропонували 

стати учасницею-волонтером першої в історії пластичної операції із зміни 

розмірів грудей. 

Пластичні хірурги клініки Френк Джиро і Томас Кронін успішно 

впоралися із своїм завданням. Через 2 години Ліндсі стала власницею 

красивих форм на два розміри більше. 

На думку істориків медицини саме оперуючи Ліндсі хірург Френк 

Джиро придумав імплант нового типу. Це сталося тоді коли він стиснув у своїй 

руці пластиковий мішечок з кров’ю для переливання й відзначив схожість того 

з груддю жінки. Так було започатковано використання силікону у світовій 

мамопластиці. 

Відтоді медична наука стрімко пішла вперед. Галузь естетичної  хірургії 

із  збільшення грудей  активно розвивалась. І якщо раніше вибір імплантів 

обмежувався 4-ма розмірами від великого до дуже маленького то сьогодні їх 

понад 450. Такий вибір силіконових протезів груді значно полегшує роботу 

хірургам і відповідно дає кращий естетичний результат пацієнткам. (За 

інформ. з відкр. джерел) 

 

Заняття 2.  

1. Літературна мова, її основні ознаки 

2. Мовні норми. Типи норм 

3. Стильове різноманіття сучасної української літературної мови 

4. Мова професійного спілкування як функціональний різновид СУЛМ  

 

Література: 1, 4-5, 8, 10-11, 13-14, 18, 19 
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Дайте відповіді на запитання 

 

Дайте визначення поняття «літературна мова». Які основні ознаки СУЛМ? 

Що таке «мовна норма»? Чому знання мовних норм впливає на майбутню 

фахову діяльність? Розкрийте зміст понять: 1) стиль життя, стиль 

поведінки, стиль праці, стиль керівництва, стиль одягу, стиль архітектури; 

2) стиль письменника, індивідуальний стиль, стиль розмови, функціональний 

стиль літературної мови. Назвіть функціональні стилі української мови, 

дайте їм визначення і стислу характеристику. Охарактеризуйте різновиди 

фахової мови медиків. 

 

Виконайте завдання 

 

Завдання 1. Наведіть із фахового мовлення по 2-3 приклади до кожного з типів 

мовних норм СУЛМ.  

 

Мовні норми Регулюють 

правильність 

Приклади Власні приклади 

фахового 

спрямування 

орфоепічні належної вимови 

звуків і 

звукосполучень, 

наголошування та 

інтонації 

інцидент, а не 

інциндент; гніт у 

бочці – ґніт у лампі; 

середина, а не 

середина 

 

орфографічні написання слів 

відповідно до 

останнього видання 

“Українського 

правопису” 

феєрверк, а не 

фейєрверк; міськком, 

а не міськом 

 

лексичні слововживання у 

властивих їм 

значеннях за змістом 

на сучасному етапі 

надійшло, а не 

прийшло 

повідомлення; 

настала, а не 

наступила зима 
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граматичні 

(морфологічні і 

синтаксичні)  

уживання морфем; 

керування, 

узгодження, 

поєднання і 

розміщення слів, 

речень 

найперший, а не самий 

перший; протягом, а 

не на протязі року 

Повідомлення 

надіслані за 

призначенням, а не За 

призначенням 

повідомлення 

надіслані; кабінет 

завідувача кафедри, а 

не кабінет 

завідуючого кафедри 

 

стилістичні відбору мовних 

елементів відповідно 

до умов спілкування 

Він кваліфікований 

працівник, а не він 

добрий роботяга 

 

 

пунктуаційні 

уживання розділових 

знаків 

Книга – це джерело 

знань 

 

 

Завдання 2. Прочитайте речення. Знайдіть у кожному з них помилку і 

виправте її. Укажіть, яку з норм СУЛМ порушено. 

 

1) Медицина каже, що кожній людині для оптимального здоров’я потрібно від 

семи до дев’ятої години сну. – ……………………  

2) Небезпечними для органу зору є безалкогольні напої, чиї багаточисельні 

барвники та консерванти вважаються однією з головних причин розвитку 

глаукоми. – …………………… 

3) Найпоширенішим тригером посттравматичного стресового розладу є 

згвалтування. – …………………… 

4) Зазвичай у процесі старіння організму його здатність спалювати жир 

зменшується і останній починає відкладатися під шкірою, в м’язах і навколо 

внутрішніх органів. – …………………… 

5) Зелений чай містить антиоксиданти, котрі очищують організм від 

шкідливих речовин й сприяють довголіттю. – …………………… 

6) Кишківник називають другим мозком, який грає важливу роль у нашому 

настрої та розумовій діяльності.  – …………………… 
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7) Якщо головний біль, дискомфортні відчуття в області чола або потилиці 

стали регулярними, варто серйозно замислитися про те, що за цим стоїть. – 

……………………  

8) Вітамін D – жиророзчинна речовина необхідна для підтримання в крові 

рівня кальцію, фосфору та магнію, а також побудови та збереження здоров’я 

кісток. – …………………… 

9) Під час мігрені корисно провести якийсь час у темряві: вимкніть гаджети, 

закрийте вікна щільними шторами або одягніть маску для сну. – 

…………………… 

10)  Не існує поняття норми у споживанні кави: для однієї людини півсклянки 

буде забагато, а для іншої – і двох склянок буде замало. – …………………… 

11) Терновий вінок у гонитві за молодістю фахівці віддають волоському 

горіху, який містить значну кількість Омега-3. – …………………… 

12) Вимірювати тиск слід в спокійній, тихій, теплій та звичній обстановці.  

– …………………… 

13) Тютюнопаління – одна з самих давніх залежностей людини, яка на рівні 

з наркотиками і алкоголем дуже сильно шкодить здоров’ю.– 

…………………… 

14) Побоювання, ніби з салом в організм надходить значна кількість 

холестерину, занадто перебільшені та навіть невірні. – …………………… 

15) Нові новини про еволюцію коронавірусу надійшли від науковців 

Великобританії.– …………………… 

16) Вартість онлайн консультації лікаря залежить від його кваліфікації та 

зайнятості. – …………………… 

17) Експерти назвали два органа, яким дуже шкодить кава: печінка і 

щитовидна залоза. – ……………………  

 

Завдання 3. На місці крапок вставте пропущені літери г або ґ. Правильність 

написання перевірте за орфографічним словником. Значення невідомих слів 

з’ясуйте за тлумачним словником української мови. 

 

…астрит, …епатит, об…рунтовувати, ар…умент, …речний, ...и…нути, 

…удзик, …ігієна, …іпертензія, дри…ати, …іркий,  …атунок, …рати 

(іменник), …винт, при…нічений, …ніт (у лампі), …рілка, про…авити, 

…ірчичники, …рати (дієслово), ва…атися, …ерпес, …емофілія, …умовий, 

…орілка, …уля, …і…ант, …валт, а…ресивний, …о…ель-мо…ель. 
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Завдання 4. Складіть по 2-3 словосполучення із кожним із наведених слів. 

 

Задирка – ……………………………………………………………………….... 

Задирка – ………………………………………………………………………..... 

Соляний – ………………………………………………………………………..... 

Соляний – ………………………………………………………………………….. 

Шкода – …………………………………………………………………………….. 

Шкода – ……………………………………………………………………………. 

 

Завдання 5. Замість крапок напишіть пропущений прийменник; поясніть свій 

вибір тієї чи іншої мовної одиниці. 

З / ЗІ / ІЗ У / В І / Й / ТА 

Вийти …   палати 

Вийти …   ізолятора 

 

Зустрівся  …  

пацієнтами 

 

Зустрівся … 

однокурсниками 

 

Порадився … колегою 

 

Терапевт говорив … 

мною 

 

Одна … властивостей 

організму людини 

 

Упоратися … 

складними емоціями 

Охорона здоров’я … 

Україні 

Заходи … галузі 

медицини 

… разі потреби 

процедуру повторіть 

Лікар … 

ординаторській 

Чергувала … лікарні 

Тема солі … світі 

здоров’я 

Приймати ліки … 

великих дозах 

Психічне здоров’я … 

час труднощів 

Вилікував хворого – … 

отримав подяку 

Характер … 

інтенсивність нападу 

Усі системи … органи  

Стенокардія спокою … 

напруження 

Проводилися посилені 

профілактичні заходи, 

… хвороба відступила 

Патологія … етіологія 

Дихання … серцебиття 

Тривога … тривожність 

 

Завдання 6. Відредагуйте наведені словосполучення. 

 

Состояти на обліку – …………………………..  

Заживлення ран – ………………………….. 

Хвилюватися по дрібницям – ………………………….. 
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Виносливий пацієнт – ………………………….. 

В’ялі рухи – ………………………….. 

Нестримна рвота – ………………………….. 

 

Завдання 7. Прочитайте речення, розставте пропущені розділові знаки. 

Прокоментуйте відповідні пунктуаційні норми. 

 

1) Відомий американський лікар-педіатр Роберт С. Мендельсон у книжці 

«Сповідь єретика від медицини» стверджує Основній масі лікарів можна 

довіряти не більше ніж продавцям старих машин. Що б не говорив чи не 

рекомендував Ваш лікар передовсім постарайтеся зрозуміти яка йому від 

цього вигода. 

2) Хоч генетика і впливає на людину все ж таки у кожного є вибір як жити з 

ким жити і де жити а також чим займатися. І бути щасливим чи ні. 

3) За словами експерта висипка яка з’являється на обличчі в перші два-три 

тижні життя дитини і як правило проходить до трьох місяців турбує батьків 

набагато більше ніж немовля. 

4) Коли організм не отримує достатньо вітаміну B6 він перестає виробляти 

клітини що викликають сон а це призводить до безсоння.  

5) Висока температура головний біль ломота у м’язах слабкість біль у горлі 

кашель відчуття втоми усе це головні ознаки застуди та грипу. 

Завдання 8. Доберіть із газет, журналів, підручників, художньої літератури 

зразки різних функціональних стилів фахового спрямування.  

 

Розмовний: ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Художній: ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Офіційно-діловий: ………………………………………………………………. 



19 
 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Науковий:………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Публіцистий: ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Епістолярний: …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Конфесійний: …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 9. Вкажіть, до якого стильового різновиду належать вказані тексти і 

ситуації: 

 

1) Спілкування пацієнта з лікарем у чаті. – ………………… 
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2) Інструкція з використання біологічно активної добавки (БАД) Анантаваті.  

– ………………… 

3) Допис лікаря у Фейсбук щодо поточної ситуації з коронавірусом. – 

………………… 

4) Адам Кей «Буде боляче: таємні щоденники лікаря-ординатора». – 

………………… 

5) Молитва Пантелеймону Цілителю. – ………………… 

6) Лист-подяка лікареві і молодшому медичному персоналу від виписаного 

пацієнта. – ………………… 

7) Виступ аспіранта з доповіддю на фаховій конференції. – ………………… 

8) Відео блогерки про методи ефективного схуднення. – ………………… 

9) Кен Кізі «Над зозулиним гніздом». – ………………… 

10) Історія хвороби стаціонарного хворого. – ………………… 

11) Листи Лесі Українки із Італії (Сан-Ремо (1901-1902)), де вона перебувала 

на лікуванні. – ………………… 

12) Притча про зцілення двох сліпих у Галілеї. – ………………… 

 

Завдання 10. Прочитайте текст. Визначте стиль. Оформіть наведену у тексті 

фахову інформацію засобами одного з інших стильових різновидів СУЛМ. 

 

Хропіння 

Намагатися заснути поруч із людиною, яка хропе, – одне з найбільш 

неприємних занять. Але, незважаючи на роздратування, згадайте про те, що 

хропіння може бути ознакою хвороби серця, і порадьте своєму сусідові по 

ліжку звернутися до лікаря.  

Хропіння – це періоди під час сну, коли в людини зупиняється дихання 

(на 20-30 секунд, у рідкісних випадках може досягати 2-3 хвилин). Воно може 

бути пов’язане з багатьма природними змінами в організмі, які збільшують 

ризик розвитку хвороб, пов’язаних з крововиливом у м’яз серця чи мозок. 

Хропіння також може бути ознакою прискореного серцебиття, що призводить 

до погіршення кровотоку. Лікування хропіння може знизити ризик розвитку в 

людини проблем із серцем. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….
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..……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 11. Визначте, в яких стилях мови уживається кожна із поданих 

конструкцій. Відповідь обґрунтуйте. 

 

Сфера впливу, апробація результатів дослідження, замовник доручає, екстрена 

медична допомога, прагнення народу, заробляти бабки, угодник Божий, 

офіційна ідеологія, Ваш друг і батько Василь Лісняк, алтея лікарська, наріжний 

камінь, сучасна освітня парадигма, сивіє обрій, широкі маси населення, 

класифікатор медичних інтервенцій, Люба моя дружинонько! адаптивний 

карантин, українська ментальність, рум’яне яблуко, Пренепорочная Марія, 

залізна воля, факт наявності стереотипів, витріщити зіньки, висока хронізація 

інфекційних захворювань, державно-політичне життя, звуження судин, 

звитяжні події, згода сторін, роззявити рота, пандемічний грип, срібнороса 

трава, обнімаю вас.  

 

Завдання 12. Вкажіть жанри різновидів фахової мови медиків.  

 

Медична наукова мова – ..………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Медична розмовна мова – ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

Мова медичної документації – …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Мова медичної реклами – ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Завдання 13. Відредагуйте текст медичної реклами / антиреклами на 

запропонованих прикладах. 

 

1) 

 
 

2) 
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3)        

  

4) 
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5) 

 

6)  

 

Завдання 14. Перегляньте телевізійну / друковану рекламу лікарських засобів. 

Знайдіть порушення мовних норм в одній із них. Запишіть і відкоригуйте 

зазначені конструкції. 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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ТЕМА 2. Лексичний аспект професійної мови медиків. Фразеологізовані 

одиниці у фаховому мовленні 

 

Заняття 3. 

1. Слово і його значення. Лексика. Лексикологія 

2. Типові помилки, пов’язані із неправильним слововживанням 

3. Омоніми, антоніми, синоніми та пароніми у професійному мовленні 

 

Література: 1, 7, 8, 10-11, 13, 18-19 

 

Дайте відповіді на запитання 

 

Розкрийте зміст поняття «слово». Що таке «лексика», «лексикон», 

«лексикологія»? Висловіть вашу думку про те, як багато слів використовує 

людина у повсякденному житті. Розрізніть поняття активного і пасивного 

словникового запасу. Що таке полісемія? Наведіть приклади міжмовної 

омонімії, вживаної в мовленні ваших рідних, друзів, знайомих. Дайте 

визначення поняття «суржик». Що таке мовна надмірність і мовна 

недостатність? Розрізніть поняття «плеоназм» і «тавтологія». 

Сформулюйте дефініцію понять: «синоніми», «антоніми», «омоніми», 

«пароніми».  

 

Завдання 1. Позначте рядок, у якому всі слова є багатозначними. 

Прокоментуйте вашу відповідь. 

 

А) аналізувати, голова, інтернатура, жирний, нежить; 

Б) тканина, фармацевт, аорта, депресія, рана; 

В) препарат, сон, пологи, кривавий, пеньок; 

Г) біль, лікувати, сироп, характер, легені. 

 

Завдання 2. Складіть тестове завдання з вибором однієї або кількох 

правильних відповідей за темою «Однозначні та багатозначні слова 

української мови». Використайте лексику фахового спрямування. 

 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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Завдання 3. Прочитайте речення. Знайдіть слова з переносним значенням; при 

потребі візьміть їх у лапки. Замініть зазначені лексеми відповідниками у 

прямому значенні (де це можливо).  

 

1) Серед повсякденних звичок, які вбивають суглоби, лікарі називають такі: 

носіння незручного взуття, сидяча робота, переохолодження, зловживання 

продуктами-закислювачами, обмежений раціон з дефіцитом вітамінів і 

важливих мінералів. 

2) Практика, коли пацієнту призначають антибіотики після першого апчхи, 

неприйнятна. 

3) Ефект, який ми отримуємо від прийому Омега-3, достатньо суб’єктивний і 

не може бути оцифрований за результатами аналізів. 

4) Протягом усього дня і ночі шкіру атакує армія бактерій, пил, бруд та інші 

вороги краси і здоров’я. 

5) Зниженню рівня поганого холестерину в крові сприяють такі продукти, як 

авокадо, кісточки винограду, чай, насіння олійних культур, горіхи і риба.  

6) Якщо виникає відчуття напруги, з ним допомагає впоратися їжа. Людина 

часто заїдає проблему, заспокоюється, але це призводить до збільшення ваги. 

7) Впоратися з болем у горлі допоможе коктейль зі склянки кип’яченої води 

та соку половинки лимона. 

8) Сам факт, що хромосоми можна налаштувати на інший лад, відкриває 

перспективи створення безпечних препаратів, які в майбутньому дозволять у 

прямому сенсі лікувати синдром Дауна. 

9) Грамотний, профілактично орієнтований лікар із задоволенням допоможе 

розібратися у складній математиці інфарктів або інсультів.  

 

Завдання 4. Серед наведених слів та словосполучень знайдіть нормативні і 

«суржик». До останніх наведіть правильний варіант.  

 

А) Співставляти, дописувач, Германія, інтерв’ювати, постачальник, 

київлянин, строк, Нєжин, учбовий, краєзнавство, поощряти, стакан, 

багаточисельний, керманич, розстроїтися, воротнік, занотувати, виговор, 

збігатися, слідуючий, шляхетний, уют, співіснувати, оснащення, справка, 

Венгрія, підприємство, сольоний, багатогалузевий, намірюватися, четверг, 

командувач, обідити, спортити, бувший, одіяло, чергування, надоїдати, 

пляшка, взаїмний, столова, путьовка, Румунія. 

 

Б) Переносиця, краплі, ножниці, наднирник, зуд, зомління, брєд, обширний 

інфаркт, противопоказано, непереносимість ліків, вскриття,  виздоровлювати, 
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тазобедрений сустав, вогнестрільні пошкодження, перев’язний матеріал, 

стискуюча пов’язка, осколок, індовазін, висок, внушати, головокружіння, 

зрачок, попередження хвороби, реєстратура, ікота, малокрів’я, прийом ліків, 

падати в обморок, сиворотка, завідувач педіатричного відділення, поступлення 

речовини в кров, сидєлка, родильне відділення, лодижка, розхідне медичне 

майно, поясниця, схватки, обліпихова олія, гістологічне заключення. 

 

Завдання 5. Утворіть словосполучення із наведених слів і перекладіть їх на 

українську мову. 

 

Зразок: Уклониться – от службы, от курса. – Ухилитися від служби, відійти 

від курсу. 

 

Действующий – вещество, законодательство, сила, расписание, лицо. – ……… 

………………………………………………………………………………………. 

Содержание – статьи, металла в руде, жить на содержании родителей. – ……… 

………………………………………………………………………………………. 

Принять – дежурство, участвие, сторону, присягу, форму. – 

………………………………………………………………………………………. 

Область – науки, Харьковская, повышенной радиации, вечных снегов, сердца. 

– …………………………………………………………………………………… 

Питание – общественное, электрическое, молочное. – ………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Выключать – свет, сознание, телефон, мотор, из института. – ………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Сеть – рыболовная, телефонная, паука. – ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Открывать – бутылку, концерт, дверь, книгу, глаза, душу, что-то новое. – …… 

……………………………………………………………………………………… 

Сдавать – посуду, экзамен, сдавать после болезни, оружие. – ………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Удалить – пятно, зуб, желчный пузырь, зубной камень. – ……………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Заключать – договор, под стражу, в объятия, помолвку. – ……………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Поступить – достойно, в продажу, в институт, в больницу, по закону. – ……… 

……………………………………………………………………………………… 
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Завдання 6. З’ясуйте значення поданих міжмовних омонімів. При потребі 

користуйтеся словником. 

 

Укр. світ – рос. свет; укр. другий – рос. другой; укр. місто – рос. место; укр. 

мішати – рос. мешать; укр. орати – рос. орать; укр. річ  – рос. речь; укр. баня – 

рос. баня; укр. заказувати – рос. заказывать; укр. облік – рос. облик; укр. лічити 

– рос. лечить; укр. сварка – рос. сварка, укр. мешкати – рос. мешкать; укр. 

простить – рос. простыть, укр. кров – рос. кров; укр. нагадати – рос. нагадать; 

укр. пил – рос. пыл; укр. нежить – рос. нежить. 

 

Завдання 7. Проаналізуйте подані словосполучення. Врахувавши значення 

слів іншомовного походження, уникніть плеоназму. 

 

Кардіограма серця, прейскурант цін, маршрут руху, захисний імунітет, 

місцевий абориген, штучний ажіотаж, вільна вакансія, адреса місця 

проживання, дублювати двічі, власноручний автограф, перший дебют, 

перспектива на майбутнє, дивний парадокс, промислова індустрія, нові 

інновації, габаритні розміри, моя автобіографія, демобілізуватися з армії, 

хронометраж часу, абсурдна нісенітниця, танцювальний дансинг, бурхливі 

овації, швидкий експрес-тест, ІТ-технології, колега по роботі. 

  

Завдання 8. Відредагуйте наведені речення, уникнувши мовленнєвої 

надмірності (тавтології, плеоназму) та недостатності. 

 

1) Тривалість косметологічної операції з видалення рубців на обличчі триває 

близько 1 години. 

2) Група з йоги для жінок була укомплектована віком від 17 до 70 років.  

3) Особливість і специфіка медичного туризму полягає в тому, що він має 

оздоровчі цілі. 

4) На стінах медичного університету висів стенд із видатними постатями 

медичної науки та матеріалами про них.  

5) У своїх листах читачі газети «Здоров’я України» вносять конкретні 

пропозиції щодо покращення публікацій газети. 

6) Прошу додати до цих документів копію з моїх дітей.  

7) Користь від використання цих ліків є незаперечною.  

8) Дієтологи стверджують, що жінки, які стежать за своєю вагою, повинні 

дбайливо ставитися до свого здоров’я та вибирати раціон харчування, що 

передбачає вживання продуктів із високим вмістом вітамінів та 

мікроелементів. 
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9) На сьогодні в Україні можна констатувати скорочення державних 

пологових будинків. 

10) Причиною появи висипки на обличчі в новонароджених у перші два-три 

тижні життя дитини є «заселення» шкіри грибами та бактеріями. 

11) Сказ – смертельно небезпечна для життя людини хвороба. 

12) Протипоказаннями за психофізіологічними показниками є: 

неврівноваженість, слабка нервова система, низька стресостійкість, 

неуважність, низький рівень самоконтролю. 

 

Завдання 9. З наведеними омонімами складіть словосполучення/речення. 

 

Застава, гриф, лист, кома, метр, ліра, засада, стан, бал, міна, проспект, лютий, 

гранат, біс, слід, дружина, патрон, лев. 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Завдання 10. До запропонованих слів наведіть антоніми. 

 

Спокійний – ……………………, гіпертензія – ……………………, захворіти – 

……………………, далекозорість – ……………………, симпатія – 

……………………, розширювати – ……………………, знекровлення – 

……………………, ушкоджений – ……………………, осліпнути – 

……………………, зараження – ……………………, практичний – 

……………………, смертність  – ……………………, стимулювати – 

……………………, оптимістичний – ……………………, кволість – 

……………………, периферійний – ……………………, погіршення  – 

……………………, працездатність – ……………………, болісний – 

…………………… . 

  

Завдання 11. Утворіть словосполучення із синонімами, добираючи необхідні 

слова. Запишіть їх. 

  

1) Істинний // справжній // дійсний: випадок, судження, золото, правда, друг. 

……………………………………………………………………………………… 

2) Виявити // відкрити: закон, розслідування, біль, вхід, почуття, змагання.  

………………………………………………………………………………………

3) Довгий // тривалий // довгостроковий: боротьба, язик, вплив, кредит, період, 

шлях, прогноз. 
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………………………………………………………………………………………

4) Обґрунтувати // довести: теорема, теорія, поведінка, концепція, думка.  

………………………………………………………………………………………

5) Здатний // здібний: учень, на подвиг, до всього, дитина, хірург.  

………………………………………………………………………………………

6) Підвищити // підсилити: вимоги, враження, зарплата, вплив, рівень, 

потужність.  

………………………………………………………………………………………

7) Фальшивий // штучний: дихання, сміх, зуби, гроші, документ, спосіб.  

………………………………………………………………………………………

8) Реалізувати // здійснити // виконати // справдити: бажання, робота, плани, 

надія, завдання, мрія, можливості, подорож.  

………………………………………………………………………………………

9) Функціонувати // працювати: людина, система, фантазія, організм.  

………………………………………………………………………………………

10) Натуральний // природний: фактор, багатства, речовина, продукти, кава, 

відбір.  

………………………………………………………………………………………

11) Виправити // усунути // ліквідувати: запах, помилки, заборгованість, 

становище, недоліки, тіло.  

………………………………………………………………………………………

12) Вірний // правильний // слушний: час, собака, розрахунок, переклад, 

товариш, написання, думка.  

……………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 12. До наведених лексем доберіть синоніми. 

 

Спазм – ……………………, пошесть – ……………………, психічнохворий – 

……………………, шкіра – ……………………,  млість – ……………………,  

еластичний – ……………………,  жовтяниця – ……………………,  тамувати 

– ……………………,  череватий – ……………………,  туберкульоз – 

……………………, душевний – ……………………,  пересаджувати – 

……………………, чужорідний – ……………………,  горб – 

……………………,  лихоманка – ……………………,  травмуватися – 

……………………,  напад – ……………………,  відсікати – 

……………………,  пришвидшений – ……………………,  рубець – 

……………………,  стискати – ……………………,  вада – ……………………,  

сітчастий – ……………………, оглядати  – …………………… .  
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Завдання 13. З’ясуйте значення поданих слів. Як називаються такі слова? До 

кожного з них доберіть із дужок потрібне за змістом. 

 

Військовий – воєнний (період, операція, медицина, служба, квиток, техніка, 

подія, училище, конфлікти, блок);  

Іноземний – іншомовний (видання, валюта, матрос, запозичення, загарбники, 

банк, мова);  

Туристський – туристичний (бізнес, стежка, мрія, реклама, смак, 

документація, багаття, поведінка, пакет, увага, спорядження, ринок, пісня); 

Економний – економічний (боротьба, витрачання коштів, криза, географія, 

рухи, журнал, відносини, проект, режим); 

Сервіз – сервіс (міський, фаянсовий, ресторанний, китайський, налагодити, 

дорогий). 

 

Завдання 14. За допомогою словника поясніть значення наведених паронімів. 

Складіть із ними словосполучення. 

 

Неврон – невроз …………………………………………………………………… 

дикрота – дикротія  ………………………………………………………………… 

нарив – наріст ……………………………………………………………………… 

депресія  – дерепресія ……………………………………………………………... 

тім’я – тім’ячко ……………………………………………………………………. 

сахараза – сахароза ………………………………………………………………… 

тригон – тригоніт ………………………………………………………………….. 

патагенез – патокінез ……………………………………………………………… 

абсорбація – адсорбація …………………………………………………………… 

діабет – діабетид …………………………………………………………………… 

  

Завдання 15. Відредагуйте текст. Поясніть характер допущених помилок.  

 

Летаргічний сон – це стан, якого боїться кожна людина, при чому сам 

страх летаргії, а точніше, боязнь бути прийнятим за мертвого, навіть має свою 

назву – тафофобія. 

Людина в летаргічному сні стає нерухомим, але зберігає свої життєві 

функції – у нього є серцебиття, дихання, мозкова діяльність, а ті, хто 

«прокинулися», розповідали, що навіть чули все, що відбувається навколо.  

З летаргічним сном пов’язано дуже багато цікавих фактів, які, правда, не 

можна назвати забавними. Так, існують різні форми летаргії. При більш 



32 
 

м’якішій формі, дихання і серцебиття залишаються на рівні показників сплячої 

людини, а при більш гостріших формах – це 2-3 удари серця в хвилину. 

Деякі випадки свідчать про те, що летаргічний сон часто передує комі, 

при травмах голови, сильних втрати крові, отруєннях. Також вчені помітили 

закономірність: найчастіше страждають летаргічним сном ті, хто багато разів 

переносив ангіну. При чому, летаргія в таких випадках, відбувається зазвичай 

безпосередньо після захворювання. Це дало поштовх розвитку теорії про те, 

що летаргічний сон викликається мутуючим золотистим стафілококом. 

Один з найцікавіших фактів про летаргічний сон – це, так звана, 

летаргічна епідемія, яка вразила Європу в 20-30 роки минулого століття. Саме 

це і є основним аргументом тих, хто пояснює такий стан якимись вірусом, що 

змінює мозок. (За інформ. з відкр. джерел) 

 

Завдання 16. Прочитайте наведені вислови. Розтлумачте їх значення. Скажіть, 

як називається згадане мовне явище. Дайте йому визначення. 

 

«У нас не курять», «Дякуємо, що ви не курите»; «Людина похилого / 

поважного віку»; «Сходити припудрити носик», «Відвідати дамську кімнату»; 

«Біла смерть»; «Ці дні», «Критичні дні»; «П’ята точка», «М’яке місце»; 

«Широка кістка», «В тілі», «Людина з надлишковою вагою»; «Особлива 

дитина», «Дитина з особливими потребами»; «Сонячна дитина»; «Діти-

смайлики», «Діти дощу»; «Жінка в делікатному становищі», «Жінка при 

надії»; «Маленькі люди», «Люди аномально низького зросту»; «Стрибати у 

гречку», «Спати на чужих подушках»;  «Особа нетрадиційної орієнтації»; 

«Людина з алкогольною залежністю», «Людина, що зловживає міцними 

напоями»; «Синдром метелика»; «Чорна смерть»; «Біла смерть»; «Хвороба 

віку»; «Незряча людина». 

 

Завдання 17. Поставте наголос у словах. Перевірте себе за словником. Із 5 

словами складіть словосполучення або речення. 

 

Спина, в’язкий, гуртожиток, підлітковий, сироватка, також, обмін, помилка, 

експерт, підреберний, бюлетень, індустрія, мережа, ринковий, солодощі, 

запитання, щипці, багаторазовий, поєднання, асфіксія, ортопедія, 

рентгенографія. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 18. Заповніть таблицю прикладами (по 3) із медичної лексики. 

 

ОРФОГРАМА ПРИКЛАДИ 

Зміни приголосних при 

словотворенні 

Напр., проказа – прокажений  

Правопис префіксів: 

З-, с- Напр., зцілити, схуднути 

 

При- Напр., пристінковий 

 

Пре-  Напр., препарування 

 

Без-, від- (од-), між-, над-, об-, перед, 

під-, понад-, пред-, роз-, через- 

Напр., підлопатковий, розщеплення 

 

Завдання 19. Відредагуйте сталі вислови фахового спрямування. 

 

Поступити в лікарню – …………………………..………………………….. 

Страждати головними болями – …………………………..……………………… 

В цілях попередження хвороби – …………………………..…………………… 

У результаті лікування  – …………………………..………………………….. 

Завідуючий терапевтичного відділення – …………………………..…………… 

Заключення лікаря – …………………………..………………………….. 

 

Завдання 20. Прочитайте текст, розставте розділові знаки. 

 

Зі шкільних уроків хімії мені в першу чергу запам’яталися експерименти 

зі ртуттю. Самих експериментів звичайно не було натомість була сувора-

пресувора лекція вчителя про те якої шкоди можуть наробити сріблясті кульки 

котрі випали з розбитого термометра. Під впливом мінімального натиску вони 

діляться на менші і знову зливаються у більші краплі. Захоплююча забава 

однак така небезпечна для здоров’я! 

Ртуть як відомо постійно випаровується. На жаль ми цього не бачимо. 

Якщо ртуть розпливлася по підлозі й затекла в кожну шпаринку насичення 

повітря її випарами настає дуже швидко протягом кількох годин. При 
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температурі повітря 40 °С у приміщенні де розлилася ртуть треба «прогнати» 

повітря 3 тис. разів щоб можна було надалі працювати в ньому 8 годин щодня. 

Людському здоров’ю загрожують не тільки розбиті ртутні термометри 

але й популярні батарейки деякі з них все ще містять велику кількість ртуті і 

амальгамні пломби. До речі на авіаквитках навіть вказується окремим 

положенням те що заборонено перевозити ртуть у літаку. Розбитий у літаку 

термометр спричиняє зараження повітря яке циркулює в замкнутому просторі 

й тільки незначною мірою поповнюється свіжим повітрям ззовні. (Христина 

Дорожовець)  
 

Заняття 4.  

1. Стилістичне розшаруваня української лексики. Активна і пасивна лексика 

2. Лексика української мови за походженням 

3. Складноскорочені слова й абревіатури в професійному мовленні 

4. Фразеологія фаху 

 

Література: 1, 8, 11, 13  

 

Дайте відповіді на запитання 

 

Які ви знаєте групи української лексики за стилістичними властивостями? 

Назвіть мовні стилі, яким властиве вживання книжної лексики. Які лексичні 

групи сприяють вдосконаленню професійного мовлення медичних працівників, 

а які йому шкодять? Обґрунтуйте свою відповідь. Висловіть власне 

ставлення до молодіжного сленгу, жаргону. Схарактеризуйте диференційні 

ознаки слів іншомовного походження. Яка відмінність між варваризмами та 

екзотизмами? Що таке пуризм? Визначте роль та значення фразеологізмів у 

фаховому мовленні медиків. Розрізніть поняття «мовний штамп», «мовне 

кліше», «канцеляризм». Чи можна уникнути згаданих мовних явищ  у 

професійному мовленні лікарів? З’ясуйте роль стійких термінологічних 

словосполучень у фаховому спілкуванні медиків. Що таке абревіатури? Для 

чого вони вживаються?  

 

Завдання 1. Визначте стилістичну забарвленість слів (книжно-писемна, 

нейтральна, розмовна лексика). За цією ознакою згрупуйте слова в окремі 

колонки. 

 

Доня, реабілітація, рехворми, погода, фарма, моніторинг, збіговисько, 

коефіцієнт, донатити, маніпулювати, розумний, компетентність, вага, 
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аскорбінка, стяг, папараці, носити, електричка, стеля, інновація, гулянка, 

шпалери, плюралізм, внатурі, митець, навсидячки, інавгурація, сніг, 

бюрократизм, анкета, розбишака, проаналізувати, шастати, коаліція, 

інгредієнт, килим, ковідіот, корпоративний, будувати, доходяга, 

вищезазначений, експонат, цікавий, русня. 

 

Завдання 2. Наведіть сучасні відповідники до застарілої лексики медичного 

спрямування. 

Сухоти – ……………………, зріти – ……………………, грець – 

……………………, ланіти – ……………………, кольки – ……………………,   

більмо – ……………………, грудна жаба – ……………………, ядуха – 

……………………, десниця – ……………………, чадо – ……………………, 

вуста – ……………………, перст – ……………………, вогневиця  – 

……………………, шульга – ……………………, шпиталь – 

……………………, падуча хвороба – ……………………, тяж – 

……………………,  полуда – ……………………, ломець – ……………………, 

грудниця – ……………………, червонець – ……………………, дурноха  – 

……………………, ятритися ……………………, кила – ……………………, 

різачка – ……………………, трясця – ……………………., бігунка – 

……………………., мор – ……………………. . 

 

Завдання 3. Поясніть значення неологізмів. 

 

Маскне – ……………………, номофобія – ……………………, хайпанути – 

……………………, рашизм – ……………………, вакцинобус – 

……………………, сквіши – ……………………, коронапротести – 

……………………, гоблінкор – ……………………, інфодемія – 

……………………, ватник – ……………………, локдаун – ……………………, 

хейтер ……………………, думскролінг – ……………………, ковідник – 

……………………, поп-іт – …………………… зумити – ……………………, 

медфлюенсер – ……………………, зампінг – ……………………, спендемік – 

……………………, аб’юзер– ……………………,  банити – ……………………, 

зум-одяг – ……………………, флурона – ……………………, смішинг – 

……………………, антивакс – ……………………, подкаст – 

……………………, фудкорн – ……………………, технооптимізм – 

……………………, ейджизм – ……………………, дельтакрон – 

……………………, коворкінг – ……………………., лоукостер  – 

……………………, електоратка  – ……………………, діджиталізація  – 
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……………………, санітайзер – ……………………, твіндемія – 

……………………, майнінг – ……………………, пан-вакцина – 

……………………, ботоферма – ……………………, путінізм – 

……………………, коронасомнія  – ……………………, наволонтерити – 

…………………… . 

 

Завдання 4. Прочитайте усмішку Феодосія Лузана. Поясніть, з якою метою 

використовує автор твору слова іншомовного походження, та з’ясуйте їхні 

значення. Визначте сферу застосування запозичень і можливість заміни їх на 

власне українську лексику. Знайдіть порушення норм сучасної української 

літературної мови і виправте їх. 

 

   Добрий день, Поліно Платонівно! 

Не знайшовши консенсусу, ти незначну конфронтацію так близько 

прийняла до серця, що навіть не погодилася на деякий консорціум і вирішила 

припинити наші стосунки. 

Я ще раз офіційно заявляю, що ніякої альтернативної тобі особи у мене 

немає. В тому, що часто приходив пізно, винуваті брифінги, бо я маю високий 

рейтинг і мені доручили їх проводити. 

Сподіваюсь, ти все добре обміркуєш, прийдеш до конверсії і, 

незважаючи на плюралізм наших думок, повернешся, і в нас з’явиться повна 

консолідація.  

Все буде о’кей. Чекаю. 

                                                                                                         Кирило.  

 

Високоповажний пане Кирюхо! 

Не звинувачуй мене в популізмі. У нас з тобою ніколи не було 

адекватного погляду на речі, як і єдиної концепції. Тому й виникали різні колізії. 

Ти хвастаєшся своїм рейтингом, а я також не в тім’я бита і маю непоганий 

імідж. Будучи байдужим, ти ніколи не робив мені презентів, а я по 

відношенню до тебе не вдавалася до рекету. 

Тобі як менеджеру твій офіс дорожчий від домашнього затишку… Ти 

згорда дивишся на електорат, хоч саме від нього й залежиш. Свій 

менеджмент ти ставиш вище за все, і я підозрюю, чи не замішаний ти в 

корупції? Вважаю, що маркетинг, яким ти нібито займаєшся, то фікція. 

У наших відносинах наступила повна стагнація, і тому я вирішила 

поставити крапку. 
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Р.S. Поки не завершаться ринкові реформи, і не виберемося з 

економічної та фінансової кризи, житиму в селі, у своїх батьків. Такий у мене 

менталітет.      

                                                                                                  Поліна.   

 

Завдання 5. Доберіть 5 слів фахового спрямування до кожної з наведених 

ознак запозиченої лексики. 

 

• початкові а, е, і: ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………….………………..... 

• наявність звука ф: ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….………………..... 

• збіги складних для вимови голосних: …………………………………….. 

…………………………………………………………….………………..... 

• збіги складних для вимови приголосних: ………………………………… 

…………………………………………………………….………………..... 

• частина іншомовних слів із кінцевим голосним, що не відмінюється: 

……………………………………………………………………………….. 

 

Завдання 6. До іншомовних слів у наведених словосполученнях доберіть 

українські відповідники. Запишіть утворені варіанти. 

 

Категорична вимога – ……………………………………   

авторитетний учений – ……………………………………   

лаконічна доповідь – ……………………………………    

велика дистанція – ……………………………………  

останній екземпляр – ……………………………………   

переконливі аргументи – ……………………………………  

філігранна робота – ……………………………………  

екстрене повідомлення – ……………………………………    

реалізація завдань – …………………………………… 

заслужена премія – ……………………………………  

активізувати роботу – ……………………………………  

цікавий експеримент – …………………………………… 

ідентичні результати – ……………………………………  

компенсація збитків – ……………………………………  

складний характер – …………………………………… 

жіноча фігура – ……………………………………         
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Завдання 7. Наведіть до слів іншомовного походження українські синоніми. 

Чи можна підібрану вами лексику вважати медичними термінами? 

 

Апатія – …………………………………………………………….………........... 

дерма – …………………………………………………………….………............ 

трансфузія – …………………………………………………………….……….... 

гіперемія – …………………………………………………………….………....... 

вібрація – …………………………………………………………….…................ 

глікоген – …………………………………………………………….…............... 

дефект – …………………………………………………………….…................. 

еритроцит – …………………………………………………………….…............ 

депресія – …………………………………………………………….…............... 

скринінг – ………...………………………………………………….…............... 

дантист – …………………………………………………………….………......... 

ембріон – …………………………………………………………….………......... 

гельмінти – …………………………………………………………….………..... 

консиліум – …………………………………………………………….….............  

 

Завдання 8. З’ясуйте, до якої групи слів іншомовного походження належать 

наведені нижче зразки: (1) екзотизми чи (2) варваризми. З 5 з них складіть 

речення фахового спрямування. 

 

Харакірі, крейзі, аксакал, тет-а-тет, сафарі, се ля ві, прайм-тайм, alma mater, 

саке, паблік рілейшнз, юрта, хот-дог, канцлер, фаст-фуд, секонд-хенд, корида, 

no coments, сноуборд, hello, паб, бойфренд, норд-ост, гарем, тайм-аут, ранчо, 

шерше ля фам, сарафан, кумис, duty-free, біфштекс, мейк-ап, нарти, girl, 

pardon, хачапурі, chao, вігвам, skin-heard, Хеловін, in vivo, in vitro, паранджа, 

банджо, білборд, папайя, party, шериф, sorry, бебі-бум, status quo.  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 9. Дайте визначення поняттю «пуризм». Запропонуйте до наведених 

слів українські відповідники. 

 

Лайк – …………………; репостити – …………………; івент – 

…………………; лейбл – …………………; дедлайн – …………………; юзер – 



39 
 

…………………; стріт-арт – …………………; лайфхак – …………………; 

кавер – …………………; куки – …………………; нік – …………………; баґ – 

…………………; лінк – …………………; фідбек – …………………, кейс  – 

…………………;  фоловер – …………………; сторіз – …………………; 

кешбек – …………………, квест – …………………, донейт – ……………… . 

 

Завдання 10. Прочитайте фразеологізми, що прийшли в літературну мову із 

різних професійних сфер. Заповніть таблицю їх назвами і за цим принципом 

пронумеруйте вислови у завданні.  

Зійти зі сцени; ні пуху ні пера; віддати пальму першості; при повній амуніції; 

дерти втридорога; на повних вітрилах; брати під обстріл; спортивний азарт; 

доходити до білого жару; терези Феміди; дістати з дна морського; грати 

комедію; бути на хвості; сісти на мілину; співати не своїм голосом; взяти на 

мушку; мокра справа; куй залізо, поки гаряче; море по коліна; закрити 

лавочку; кинути якір; важка артилерія; з іншої опери; давати бій; без вини 

винуватий; замести сліди; брати на буксир.   

 

Професійні сфери 

1) ……………………………… 

2) ……………………………… 

3) ……………………………… 

4) ……………………………… 

 

5) ……………………………… 

6) ……………………………… 

7) ……………………………… 

8) ……………………………… 

 

Завдання 11. Прочитайте, поясніть значення стійких сполучень, пов’язаних із 

лікувальною справою. Чи мають котрісь із них термінологічний характер?  

 

Лічити ребра, середня температура по палаті, як більмо на оці, поламати зуби, 

лежати пластом, насадити болячок, вилити жовч, мов з хреста знятий, бити по 

нервах, розірвати пуповину, труситися як у пропасниці, життя обірвалося, 

виправити щелепи, як мати народила, вийти з того світу, впасти в непам’ять, 

вивернути кишки, пускати кров, вибитися з сил, відбирати руки й ноги, 

обливатися кривавим потом, вимотати жили, дивитися в могилу, валити з 

хворої голови на здорову, відкрита рана, мов кістка в горлі, розбити носа, 

сидіти в печінках, живий труп, народитися в сорочці, скрутити язика, до втрати 

пульсу, танути наче віск, туман в очах, кишка тонка, зламати хребет, тримати 

руку на пульсі, оголений нерв, як кров з носа, нерівно дихати, підвестися на 

ноги, мов пелена перед очима. 
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Завдання 12. А) Складіть власний невеликий текст фахового спрямування з 

використанням 10-12 фразеологічних одиниць; Б) Продовжте наведений 

уривок, використовуючи фразеологічні одиниці (10-12). 

 

Хронічне занепокоєння виснажує. Коли треба зібрати волю в кулак чи, 

навпаки, розслабитися, страх нашіптує: «Даремно! Усе піде шкереберть!». То 

як позбутися тривожності й почати дихати на повні груди? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 13. Прочитайте речення, знайдіть і підкресліть у них фразеологічні 

одиниці. Замініть їх синонімічними стійкими сполуками (де це можливо).  

 

1) Склянка води щоранку перед їжею творить чудеса: організм прокидається, 

всі процеси запускаються, шлунок буде працювати як годинник, у людини 

буде гарний настрій, чиста шкіра та хороша мікрофлора.  –

……………………………………………………………………………………… 

2) Вченим вдалося знайти ахіллесову п’яту грипу: відкриття дозволить 

створити універсальну вакцину від вірусу. – …………………………………… 

3) Коли у дитини болить зуб, вона як вогню боїться будь-якого стороннього 

втручання у ротову порожнину. – ……………………………………………….. 

4) Якщо ви багато років живете із тиском 160/90, то судини саме його 

вважають нормою і будуть бити тривогу при відхиленнях у будь-який бік – 

вгору або вниз. – …………………………………………………………………...        

5) Негаразди трапляються у всіх, але хтось здатен взяти себе в руки та не 

зациклюватися на проблемі, а інші схильні впадати в паніку і постійно думати 

про погане, уявляючи найгірші сценарії. – 

…………………………………………………………….………………………... 

6) У практиці кардіологів трапляється, що пацієнти переносять інфаркт на 

ногах, а інфарктний біль вони приймають за проблеми зі спиною, адже 

симптоми дуже схожі. – …………………………………………………………... 
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7) Вода – наше все у боротьбі за молодість шкіри обличчя. – …………………. 

8) У ВОЗ заявляють, що кінець пандемії COVID-19 вже не за горами. – 

………………….………………….………………….………………….………… 

9) Позбутися тривожності й почати жити на повну допомагають як 

різноманітні техніки релаксації, так і численні натуральні протитривожні 

фітокомплекси. – ………………….………………….………………….……….... 

10) Фотополімерна пломба – золотий стандарт у лікуванні карієсу. – 

…………………………………………………  

Завдання 14. Прочитайте речення. Знайдіть і правильно оформте (за потреби) 

у них приклади використання мовних штампів і кліше. Чи у всіх випадках 

вживання цих конструкцій є виправданим?  

1) Чипси, газована вода, картопля фрі, різні солодощі, смажене м’ясо і риба, а 

також перероблена олія – всі ці продукти і напої відносяться до категорії 

порожніх калорій, які нічого не дають здоров’ю людини, але призводять до 

збільшення ваги. 

2) Дослідження показують, що ранковий головний біль може бути викликаний 

порушеннями циркадних ритмів, коли природний біологічний годинник 

організму вимикається. 

3) Медики дедалі більше схиляються до думки, що найкращий спосіб 

упоратися з безсонням – це переглянути свій раціон. 

4) Температурні гойдалки можуть негативно впливати на здоров’я громадян. 

5) Деякі люди з дефіцитом сонячного вітаміну відзначають загальну втому, 

незрозумілі болі, а також погане самопочуття.  

6) Гарячою темою сучасної української медицини є довіра громадян до 

вакцинації як ефективного засобу боротьби з новітніми інфекційними 

викликами. 

7) Діти, чиї мами курили під час вагітності, приречені на слабке фізичне і 

психічне здоров’я; після народження вони відчувають нікотиновий голод. 

8) Рушійною силою для кращого майбутнього пацієнтів є персоналізована 

медицина.  

9) Не секрет, що для одних людей сурогатне материнство є комерційним 

проєктом, а для інших – останньою надією на народження дитини.   

10) Щоб подвоїти корисний ефект, можна змішати овес із пшоном, і така каша 

довголіття матиме приємний аромат і ніжний смак. Вона сприяє зниженню 

рівня цукру і ліпідів у крові, а також гарно впливає на слизову оболонку 

шлунка. 

11) Червоний прапорець для пацієнта – коли лікар каже робити обстеження в 

конкретному діагностичному центрі або купувати ліки в конкретній аптеці. 
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12) Згідно з результатами останніх клінічних досліджень, ібупрофен та 

парацетамол застосовують як терапію першої лінії при лихоманці дорослих і 

дітей. 

13) Під час першого засідання учасники робочої групи напрацювали дорожню 

карту створення реабілітаційного центру для поранених військових та 

цивільного населення в Київській області. 

Завдання 15. Прочитайте стійкі термінологічні словосполучення (терміни-

фразеологізми) медиків. Наведіть до них визначення. 

  

Синдром прокляття Ундіни – ……………………………................................... 

........................................................................................................................ 
«Географічний язик» – ……………………………............................................ 

........................................................................................................................ 
Антонів вогонь – …………………………......................................................... 

........................................................................................................................ 
«Волохатий язик» – ………………................................................................... 

……………….................................................................................................. 
Бронзова хвороба – ……………….................................................................. 
........................................................................................................................ 
«Голова медузи» – ……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
Куряча сліпота – ……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
«Корона Венери» – ……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
Маска Гіппократа – ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….... 
«Барабанні палички» –…………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………............... 

«Гусяча шкіра» – ………………………………………………………………..... 
 ………………………………………………………………................................ 
«Морда лева» – ……………………………………………………………… 
………………………………………………………………................................. 
«Волохате серце» – ……………………………………………………………… 
………………………………………………………………................................. 
«Глазурна селезінка» – ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………................................. 
«Температурний хвіст» – ……………………………………………………….... 

………………………………………………………………................................. 
«Поза лягавого собаки» –……………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………...............  
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Завдання 16. Наведіть по 3 приклади абревіатур фахового спрямування та їх 

розгорнуті еквіваленти до кожного із зазначених типів.  

 
Ініціальні Складового 

типу 

Змішаного 

типу 

Комбіновані 

буквені звукові 

Напр., КТ 

(комп’ютерна 

томографія) 

Напр., ПАБК 

(параамінобензойна 

кислота) 

 

Напр., 

медсанбат 

(медико-

санітарний 

батальйон) 

Напр., 

санінструктор 

(санітарний 

інструктор) 

 

Напр., ДВЗ-

синдром 

(синдром 

дисемінованого 

внутрішньо-

судинного 

згортання) 

     

     

     

 

Завдання 17. Прочитайте речення. Наведіть розгорнуті еквіваленти до 

фахових абревіатур.  

 

1) Кожна людина унікальна, як і наша ДНК, і у кожного є різна схильність до 

щасливого стану. – ……………………………………………………....... 

2) Для більшості пацієнтів з ХП характерним симптомом є рухові порушення 

і зниження здатності розрізняти схожі кольори. – ………………………………. 

3) Важливо розуміти, що ні ПЛР-тест, ні експрес-тест на антиген не 

визначає наявність антитіл до COVID-19 в організмі, тому його не варто 

плутати із тестом на визначення наявності антитіл методом ІФА.  –

……………………………………………………............................................... 

4) Куріння вважають головною причиною ХОЗЛ. –……………………………. 

5) Задля контролю АТ слід приділяти особливу увагу рівню холестерину, 

ЛПНЩ та глюкози. – ……………………………………………………....... 

6) Аварії, стихійні лиха, теракти, дискримінація та інші стресові події тягнуть 

за собою “спалахи” ПТСР у суспільстві. –

……………………………………………………....... 

7) ШІ може передбачити, у яких пацієнтів спеціалізованих клінік розвинеться 

деменція протягом двох років. –………………………………………………… 

8) Найпоширеніший симптом ЗПА – це судоми, ниючий біль у литках або 

сильна втома, які з’являються під час ходьби по сходах або занять спортом. –

……………………………………………………....... 
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9) Чим більше чорних дір і білих плям видно на МРТ, тим більше ознак 

дегенерації мозку. – ……………………………………………………....... 

10) За епідеміологічними даними, СПК є поширеним розладом шлунково-

кишкового тракту, який спостерігається в 11 % населення світу. –

……………………………………………………....... 

11) Профілактичні заходи на ранньому етапі розвитку мозку можуть значно 

підвищити шанси дитини на поліпшення симптомів РАС. –

……………………………………………………....... 

12) ЗСЖ – концепція життєдіяльності людини, спрямована на поліпшення і 

збереження здоров'я за допомогою відповідного харчування, фізичної 

підготовки, морального настрою, і, безумовно, відмови від шкідливих звичок. 

– ……………………………………………………....... 

13) ПХО проводиться для забезпечення якнайшвидшого загоєння шляхом 

формування рівного рубця і попередження ускладнень. –

……………………………………………………....... 

14) Історія ШВЛ починається з апарата «Пульмотор» (Pulmotor), патент на 

який отримав німецький винахідник і підприємець Генріх Дрегер у 1907 р. –

……………………………………………………....... 

 

Завдання 18. Поставте наголос у словах. Перевірте себе за словником. Із 5 

словами складіть словосполучення або речення. 

М’язовий, феномен, глухонімота, корисний, поперек, алкоголь, зокрема, 

флюорографія, випадок, легеневий,  ознаки, вугор, фаховий, середина, 

пологовий, задарма, український, акне, волосяний, крижі, нетримання, 

показник, спиртовий, пружний, слина. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 19. Розгляньте орфограми, добираючи до кожної з них по 3 приклади 

фахового спрямування. 

 

Основні орфограми у словах іншомовного походження 

 
Букви и-і Подвоєні букви 

 

Апостроф 

 

М’який знак 

Напр., меніск Напр., іррадіація Напр., ін’єкція Напр., гельмінтоз 
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Завдання 20. З’ясуйте відмінність у значеннях слів ЇДА і ЇЖА. Прочитайте 

наведені речення і визначте, у яких із них зазначені слова вжиті неправильно. 

 

Їда – ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

Їжа – ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 
 

1) Після вживання місцевих засобів для симптоматичного лікування болю в 

горлі необхідно утримуватися від споживання їжі та рідини. 

2) Лікарські препарати потрібно вживати під час або відразу після їжі. 

3) Рифампіцин, етіонамід, циклосерин вживають до їди, а ізоніазид – після їди. 

4) Усі нестероїдні протизапальні засоби необхідно вживати після їжі. 

5) Після вживання лікарських засобів у формі льодяників і таблеток для 

розсмоктування необхідно утримуватися від вживання рідини та їжі 1-2 

години. 

6) Уживати ентеросорбенти треба між споживанням їди. 

7) Препарати ферментів потрібно вживати під час або відразу після їжі. 

 

Завдання 21. Відредагуйте сталі вислови фахового спрямування. 

 

Співставити усі ознаки захворювання – …………………………..…………… 

Велика концентрація антитіл – …………………………..……………………… 

Кидатися в очі – …………………………..………………………….…………… 

Навики з обстеження хворого – …………………………..……………………… 

Вести себе адекватно – …………………………..………………………………. 

Кінцеве рішення за лікарем-хірургом – …………………………..……………… 

 

Завдання 22. Прочитайте речення, розставте пропущені розділові знаки. 

Прокоментуйте відповідні пунктуаційні норми. 

 

1) Постійне недосипання відіграє роль пускового механізму для багатьох 

патологій включаючи гіпертонію ожиріння цукровий діабет серцево-судинні 

відхилення.  

2) Медики стверджують що кардамон має багато корисних властивостей серед 

яких відновлення печінки. 
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3) Ви можете ефективно знизити артеріальний тиск без прийому ліків лише з 

допомогою зміни способу життя цитує наукових фахівців Європейський 

журнал профілактичної кардіології. 

4) Без вітаміну К складно отримати сильний імунітет речовина зміцнює шкіру 

і кістки захищає нирки й допомагає кровообігу.  

5) Часто батьки бояться купати дітей коли ті хворіють бо думають що від цього 

малюк занедужає ще більше.  

 

ТЕМА 3. Термінологія професійного мовлення 

 

Заняття 5.  

1. Професійна лексика: терміни, номени, професіоналізми, професійний 

жаргон 

2. Термін як основний елемент фахової мови медицини 

А) Етапи розвитку української медичної термінології 

Б) Походження та лексичний склад української медичної термінології 

В) Особливості термінотворення у сфері медицини  

3. Лексико-семантичні явища в медичній термінології  

4. Культура терміновживання. Словники, їх роль у професійному спілкуванні 

 

Література: 1, 4, 8, 10-11, 13, 20, 23 

 

Дайте відповіді на запитання 

 

Які кодифіковані й некодифіковані компоненти є основою фахового мовлення 

медиків? У чому полягає різниця між термінами, номенклатурними назвами, 

професіоналізмами, професійними жаргонізмами? Дайте визначення 

поняттям «термінологія», «терміносистема», «термінознавство», 

«термінографія». Назвіть групи термінів за ступенем спеціалізації значення. 

Який склад медичної термінології? Окресліть особливості функціонування 

епонімів у медичній терміносистемі. Які лексико-семантичні явища 

характерні для термінології медицини? Охарактеризуйте етапи розвитку 

української медичної термінології. Назвіть джерела походження медичних 

термінів. Які способи творення медичної термінології? Назвіть типи 

словників. Як вони допомагають вам здобувати нові знання? Опишіть 

сучасний стан української медичної лексикографії. 
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Завдання 1. Дайте визначення поняття термін. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 2. Наведіть по 3-5 прикладів фахового спрямування до кожної з груп. 

 

Загальнонаукові терміни – ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Міжгалузеві терміни – ……………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………… 

Вузькоспеціальні терміни – ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 3. Заповніть таблицю. 

 

Склад  медичної терміносистеми 

 

Загальномедична 

термінологія 

 

 

 Терміни Підгрупи Приклади (7-10) 

1. Анатомічні – 

назви органів і 

частин 

людського тіла  

 

  

2. Клінічні – 

назви 

захворювань, 

методи 

обстеження, 

лікування, 

діагностики 

 

  

3. Фармацевтичні 

– 
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назви хімічних 

речовин, 

лікарських 

препаратів, їх 

функції, дія на 

людський 

організм 

 

 

Завдання 4. Вкажіть, з яких мов-джерел запозичено наведені медичні лексеми. 

Утворіть родовий відмінок однини від кожного з них. 

 

1) ………………………………… 

Вена – ………………………, тремор – ………………………, інфекція – 

………………………, вакцина – ………………………, ботулізм – 

………………………, пульс – ………………………, нерв – 

………………………  ;  

2) ………………………………… 

Вагітність – ………………………,  судома – ………………………,  лишай – 

………………………,  кришталик – ………………………,  набряк – 

………………………,  ластовиння – ………………………,  струс – 

……………………… ;   

3) ………………………………… 

Герпес – ………………………,  діабет – ………………………, парез – 

………………………,  сепсис – ………………………,  мікроб – 

………………………,  діатез – ………………………,  артерія – 

……………………… ;  

4) ………………………………… 

Алкоголь – ………………………,  калій – ………………………,  хна – 

………………………,  еліксир – ………………………,  нашатир – 

………………………,  халат – ……………………… ;   

5) ………………………………… 

Стрес – ………………………,  круп – ………………………,  гайморит – 

………………………,  дальтонізм – ………………………,  ампіцилін – 

………………………,  блокада – ………………………,  кортизол – 

………………………;  

6) ………………………………… 
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Шприц – ………………………,  рентген – ………………………,  колба – 

………………………,  ген – ………………………,  клапан – 

………………………,   флюс – ………………………;   

7) ………………………………… 

Зонд – ………………………,  фіксатор – ………………………,  акушер – 

………………………,  драже – ………………………,  масаж – 

………………………,  грип – ………………………,  організм – 

………………………;  

8) ………………………………… 

Нітрогліцерин – ………………………,  сироп – ………………………,  

інфлюенца – ………………………,  пелагра – ………………………,  

скарлатина – ………………………;   

 

Завдання 5. Заповніть таблицю, окресливши диференційні ознаки термінів, 

професіоналізмів, професійних жаргонізмів. 

 

ТЕРМІНИ ПРОФЕСІОНАЛІЗМИ ПРОФЕСІЙНІ 

ЖАРГОНІЗМИ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 6. Наведіть нормативні відповідники до професіоналізмів і 

жаргонізмів медичного спрямування.  

 

Побічка – ………………………,  бецешник – ………………………,  лікар-

сімейник – ………………………,  первинка – ………………………,  гема – 

………………………,  флюрка, флюшка – ………………………,  холодне 

чергування – ………………………,  «роздихати» пацієнта – 

………………………,  непруха, непроход – ………………………,  декса – 

………………………,  смикнути за стравохід – ………………………,  ковідник 

– ………………………,  штик – ………………………,  екстренка – 

………………………, шурочка – ………………………,  простатик – 

………………………,    кесарки – ………………………,  «перелити» пацієнта 

– ………………………,  біполярочка – ………………………,  намивка – 
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………………………,  зняти з апарата – ………………………, сенсоневралка  

– ………………………, ехо – ………………………, перфорнуть – 

………………………, фіза, фізіолонгія – ……………………… .  

 

Завдання 7. Прочитайте речення. Поясніть, до яких груп фахової лексики 

належать підкреслені мовні одиниці. 

 

1) Після зараження «дельтою» багато пацієнтів із груп ризику потрапили 

на «вентилятор».  

2) Традиційно антибіотики поділяють на природні (пеніциліни, лінкоміцин, 

ванкоміцин та ін.) і напівсинтетичні (продукти модифікації природних 

молекул: амоксицилін, кліндаміцин, цефазолін тощо).  

3) Багато досліджень показали, що нестача сну збільшує ризик розвитку 

серйозних захворювань, включаючи ожиріння, діабет, недоумство і серцево-

судинні патології – словом, тих вікових проблем зі здоров’ям, які вкорочують 

людське життя.  

4) У всьому світі уже давно (з 1949 року) використовують епідуралку, а нині  

вона стала новим етапом і справжнім проривом в історії знеболення пологів. 

5) Інсулін, кортизол, мелатонін, адреналін, соматотропін, гормони 

щитоподібної залози тощо – усі вони працюють у сукупності, пов’язані між 

собою та відіграють дуже важливу роль в організмі людини.  

6) Часто клініка артеріальної гіпертензії проявляється головним болем, 

запамороченням, шумом у вухах, мельканням темних «мушок» перед очима, 

болями в ділянці серця, нудотою і блюванням, серцебиттям, ознобом, 

прискореним сечовипусканням. 

7) Аденоїди – це орган, який є у кожної дитини від народження і становить 

скупчення лімфоїдної тканини в носоглотці.  

8) Пацієнтам, що хворіють на «корону», лікарі рекомендують відмовитися від 

солодкого, адже така їжа загальмовує процес одужання. 

 

Завдання 8. Заповніть таблицю, навівши приклади медичних термінів до 

кожної з груп. 

Медичні терміни за будовою 

 

Терміни Структура Приклади (5-7) 

Прості Складаються з одного слова (напр.: 

мастит) 
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Складні Складаються з двох частин, 

пишуться одним словом (напр.: 

нейроковід) 

 

 

 

 

Складені Складаються з двох і більше слів, 

пишуться окремо (напр.: 

маніакально-депресивний психоз) 

 

 

 

 

 

Завдання 9. Розподіліть вказані терміни фахового спрямування за способами 

словотворення: 1) префіксальний; 2) суфіксальний; 3) префіксально-

суфіксальний; 4) безафіксний; 5) осново- та словоскладання; 6) лексико-

семантичний; 7) синтаксичний. 

Долина мозочка, біосинтез, міжребер’я, туберкулін, молочна залоза, 

латеральна петля, розріз, акушер-гінеколог, зашивання, псевдодіабет, симптом 

намистинки, нервово-м’язовий, щитовидна залоза, безплідність, тонзилотомія, 

сухожильний шолом, трахеїт, кісткоутворювальний, гіпофізарна кишеня, 

піднебіння, нефрит, плацебоефект, товста кишка, вуздечка верхньої губи, 

резистентність, припупковий, загальнотерапевтичний, зажим, судинні зірочки, 

астигматизм, рентгенограма, голосова щілина, внутрішньоміокардіальний, 

генетик, бронхоспазм, зап’ясток, газова гангрена, роговиця, ароматні залози, 

пуповина, сечостатевий, розтин, кашель, цитокіновий шторм, адаптація, 

грудочеревний, сітківка, щитоподібний, аритмія, підшлунковий, дальтонізм, 

протипоказання, фурункульоз, дефекація, під’язиковий, лактаза, 

кровопостачання, ендоплазма,  хрип, коронавірусні пальці, коагулянт, 

слинотеча, інтравенозний, офтальмологія, гемодіаліз, карієс раннього віку, 

гіпоксія, навколосуглобний, серцебиття, шум, гострий респіраторний дистрес- 

синдром, зуб мудрості, ахіллотенопластика. 

 

Завдання 10. Прочитайте приклади термінів-епонімів. Охарактеризуйте 

тематичні й структурні типи цих мовних одиниць. Розкажіть про власну назву 

як основу термінів-епонімів.  

Душ Шарко, спастичний псевдосклероз Кройцфельда – Якоба, рефлекс 

Бабинського, залози язика Вебера, затискач Микулича, острівці Лангерганса, 

шпритц Жанне, ефект Струпа,  Гаверсові канали, подвійний шум Виноградова 

– Дюрозьє, клітини Беца, затискач Холстеда, грижа Ґілмора, трикутник 

Гарманда, параліч проксимальних відділів руки Дюшена – Ерба, платформа 

Фрімана, точка Гербста, операція Бенталла, міст Варолія, зона Губергріца – 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_ruUA942UA942&sxsrf=APq-WBuqI6Rkj5G4o1Eh207NLsKrd4uveQ%3A1645008300572&lei=rNUMYsisIomdrwST1bzACg&q=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B7%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&ved=2ahUKEwjIsqG7hYT2AhWJzosKHZMqD6gQsKwBKAB6BAhSEAE
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Скульського, комплекс Ейзенменгера, масаж Діке, краплі Зеленіна, прийом 

Сиротиніна – Куховерова, феномен Квінке, схил Блюменбаха, бандаж Жерді, 

оцінка Апгар, маска Гіпократа, лемешево-носовий хрящ Якобсона, знак 

МакБерні, додаткове ядро окорухового нерва Якубовича – Едінґера – 

Вестфаля.  

 

Завдання 11. До поданих нижче типових моделей творення епонімічних 

термінів доберіть і запишіть 2-3 приклади. 
 

1) «Симптом» + прізвище: ………………………………………………………… 

2) «Синдром» + прізвище: ……………………………………………………… 

3) «Проба» + прізвище: ……………………………………………………… 

4) «Метод» + прізвище: ……………………………………………………… 

5) «Реакція» + прізвище: ……………………………………………………… 

6) «Хвороба» + прізвище: ……………………………………………………… 

 

Завдання 12. Прочитайте медичні терміни-епоніми. З’ясуйте, до якої з груп за 

походженням вони належать: 1) міфологізми; 2) біблеїзми; 3) терміни, що 

включають імена авторів творів або літературних персонажів; 4) терміни, що 

включають імена хворих; 5) терміни, що включають імена вчених і лікарів; 6) 

терміни, що включають топоніми. 

 

Синдром Аліси в країні чудес, гарячка Західного Нілу, Антонів вогонь, 

синдром Діогена, мікстура Образцова, піттсбурзька пневмонія, синдром 

Доріана Грея, комплекс Каїна, синдром Ван Гога, Едіповий комплекс, синдром 

Емінеску, гарячка Рифт Валлі, синдром Стендаля, Болівійська геморагічна 

гарячка, Піквікський синдром, плід Арлекіна, гаванський синдром, серце 

Лазаря, синдром прокляття Ундіни, ортез Шино-Тулуз-Мюнстер, синдром 

Мюнхгаузена, кесарів розтин, Євстахієва труба, синдром Буратіно, розчин 

Люголя, Адамове яблуко, синдром Мауглі, Ахіллове сухожилля, хвороба 

святого Мавра, іспанський грип, культура клітин HeLa, синдром Протея, 

афганський синдром.  

 

Завдання 13. До наведених зразків доберіть синонімічний варіант без 

прізвищевого компонента. 

 

Хвороба Спенсера …………………………………, синдром Верніке – 

…………………………………, трикутник Пті – 

…………………………………, артерія Адамкевича – 
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…………………………………, хвороба Базедова – Грейвса – Перрі – 

…………………………………, паличка Коха – …………………………………, 

хвороба Лайма – …………………………………, Вілізієве коло – 

…………………………………, хвороба Паркінсона – 

…………………………………, індекс Альговера – 

…………………………………, отвір Везалія – …………………………………, 

хвороба Боткіна – …………………………………, синдром Дауна – 

………………………………… . 

 

Завдання 14. Проілюструйте явище полісемії різного типу прикладами з 

медичного мовлення. За потреби користуйтесь довідковими джерелами. 

 

1) Зовнішньосистемна полісемія (термінологізація загальновживаних слів): 

Вузлик – ……………………………………………………………………………. 

Мішок – ...   ……………………………………………………………………….... 

Поріг – …………………………………………………………………………....... 

Голка – …………………………………………………………………………..... 
Вуздечка – ………………………………………………………………………….. 

Мішечок – ………………………………………………………………………….. 

Гілка – …………………………………………………………………………....... 

Лійка – ………………………………………………………………………….......   
Ворота – ………………………………………………………………………….... 

 

2) Внутрішньосистемна полісемія (неоднозначність терміна у межах одного 

термінологічного поля): 

Мозок – …………………………………………………………………………...... 

Захворювання – …………………………………………………………………..... 

Груди – …………………………………………………………………………...... 

Язик – …………………………………………………………………………........   

Терапія – ………………………………………………………………………….... 

Тракт – …………………………………………………………………………...... 

Губа – …………………………………………………………………………...... 

Гемангіома – ……………………………………………………………………… 

 

3) Міжгалузева полісемія (уживання певного терміна в різних наукових 

сферах із практично незмінним семантичним ядром, але з іншим набором 

периферійних сем): 

Параметр – …………………………………………………………………………    

Імпульс – …………………………………………………………………………...    
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Компенсація – ……………………………………………………………………... 

Редукція – ………………………………………………………………………….. 

Діафрагма – ………………………………………………………………………... 

Ерозія – ……………………………………………………………………….......... 

Капіляр – ………………………………………………………………………........ 

Лакуна – ………………………………………………………………………......... 

Імунітет – ………………………………………………………………………...... 

 

Завдання 15. Складіть словосполучення з наведеними мовними одиницями з 

метою розрізнення слів-омонімів. 

 

Рак – ……………………………………………………………………………….. 

Кропив’янка – …………………………………………………………………….. 

Титр – ………………………………………………………………………………. 

Карбункул – ……………………………………………………………………….. 

Секрет – …………………………………………………………………………… 

Кератит – ………………………………………………………………………….. 

Таз – ……………………………………………………………………………….. 

Нефрит – …………………………………………………………………………… 

Кома – ……………………………………………………………………………… 

 

Завдання 16. До запропонованих речень уведіть із дужок найбільш доречну 

лексему із низки синонімічних. Свій вибір обґрунтуйте.  

 

1) …………………… — природне відчуття страху перед загрозою, яке 

дозволяє її помітити і вжити відповідні заходи  (тривога, неспокій, 

занепокоєння, тривожність, стривоженість, збентеження, хвилювання). 

2) Досить корисним прийомом подолання …………………… одразу ж після 

його виникнення є організація режиму цілковитого мовчання упродовж 3 – 5 

днів (заїкуватість, загикування, затинання, запинання, заїкання, заїкування). 

3) …………………… легені — це патологічний стан, що характеризується 

розвитком неспецифічного запального процесу в легеневій тканині (нарив, 

гнійник, абсцес, гнояк). 

4) Отець Іван приймає хворих після служби в церкві, для багатьох 

прикарпатський …………………… – остання надія (медик, лікар, ескулап, 

цілитель, медпрацівник).  

5) Під час застуди причиною …………………… стає запалення слизової 

оболонки носа – нежить (гнусавість, гугнявість, ринолалія). 

6) Біль у ділянці …………………… – найчастіша причина звернень до 

проктолога (анус, задній прохід, відхідниковий отвір, анальний отвір).  
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7) …………………… — це трубка, по якій сеча виводиться із сечового міхура 

назовні (уретра, сечівник, сечовід, сечовипускальний канал). 

 

Завдання 17. До іншомовних слів-термінів наведіть українські відповідники. 

 

Абсорбція – …………………………, гіпноз – …………………………, баланс 

– …………………………, дезінфекція – …………………………, авітаміноз – 

…………………………, інтервал – …………………………, еквівалентний – 

…………………………, галюциноз – …………………………, вірулентний – 

…………………………, симптом – …………………………, анемія – 

…………………………, комплекція – …………………………, пігментація – 

…………………………, тонус – …………………………, фактор – 

…………………………, вакуум – …………………………, ідентичний – 

…………………………, біліарний – …………………………, адаптація – 

…………………………, вакцинація – …………………………, циркуляція – 

…………………………, анулювати – …………………………, секреція – 

…………………………, аутоінфекція – …………………………, торакальний – 

…………………………, стеноз – …………………………  . 

 

Завдання 18. До запропонованих речень уведіть із дужок одну із лексем із  

антонімічної пари. 

 

1) …………………… тиск – рівень тиску крові на стінки артерій у момент 

максимального розслаблення серця (систолічний, діастолічний). 

2) …………………… переломи з шкодженням шкіри є досить небезпечні, 

оскільки вони пов’язані із сильною кровотечею і ризиком ранової інфекції 

(закритий, відкритий). 

3) У період …………………… зменшуються прояви захворювання як клінічно 

(за скаргами і симптомами), так і за лабораторними критеріями та 

інструментальними дослідженнями (рецидив, ремісія).  

4) Кожну годину в світі від …………………… помирає 2000 хворих 

(алоритмія, аритмія).  

5) У …………………… коронавірусу теж можуть бути певні ознаки: незначне 

першіння в горлі, легка слабкість та одноденна температура  (симптомний, 

безсимптомний). 

6) Руйнування патологічного вогнища впливом на нього наднизьких 

температур називається …………………… (термокоагуляція,  

кріокоагуляція). 
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Завдання 19. Попрацюйте з лексикографічними джерелами. Виберіть лексему 

фахового спрямування і наведіть до неї статті з 5 різних словників (напр., 

енциклопедії, орфоепічного, орфографічного, тлумачного, перекладного… 

словників). 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 20. Запишіть, поясніть вживання великої літери. 

 

(Ф)едерація (н)езалежних (п)рофспілок (у)країни, (д)есятинна (ц)ерква, 

(у)правління (м)едико-(с)анітарної (е)кспертизи (м)іністерства (о)хорони 

(з)доров’я (у)країни, (а)втор статті, (ч)умацький (ш)лях, (п)івнічно-(с)ибірська 

(н)изовина, (х)ерсонщина, (д)авньоруське (м)истецтво, (н)авчально-

(н)ауковий (ц)ентр «(і)нститут (б)іології та (м)едицини» (к)иївського 

(н)аціонального (у)ніверситету (і)мені (т)араса (ш)евченка, автомобіль 

«(п)ежо», (г)олова (в)ерховної (р)ади (у)країни (с)ьома (с)имфонія 

(ш)остаковича (г)отель «(ж)орж», (ц)ентр (г)ромадського (з)доров’я, 

(п)роспект (с)вободи, (м)іжнародний (р)ік (д)итини, (с)ередня (а)зія, 

(п)рикарпатський (в)ійськовий (о)круг, (п)роба (н)ечипоренко, (д)ержавна 

(п)ремія (у)країни (і)мені (т)араса (ш)евченка, (с)вітовий (о)кеан, (к)иянин, 

(к)оран, (о)рден (с)вятої (а)нни, (а)втономна (р)еспубліка (к)рим, (д)октор 

(м)едичних (н)аук, (с)анаторій «(м)оршинський», (а)хіллесова (п)’ята, 

(т)ранс’європейська (т)ранспортна (м)ережа, (м)іжнародний 

(р)ух (ч)ервоного (х)реста і (ч)ервоного (п)івмісяця. 

 

Завдання 21. Відредагуйте сталі вислови фахового спрямування. 

 

У відповідності з діагнозом – …………………………..…………………………. 

Знаходитися на лікуванні – …………………………..………………………….. 

Дата виписки хворого – ……………………………………….. 

Добросовісне відношення до роботи –  ……………………………………….. 
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Жалоба пацієнта до начальства клініки – ……………………………………….. 

Протікання хвороби – …………………………..………………… 

 

Завдання 22. Прочитайте текст. Розставте розділові знаки і поясніть правила 

їх уживання.   

 

Медичний одяг білого кольору став популярним після розповсюдження 

антисептичної теорії Лістера. З метою знезараження одяг часто кип’ятили 

використовуючи для прання вапно та мило. Через постійний вплив високої 

температури води та агресивних миючих засобів тканина втрачала колір. 

Відповідно з метою економії одяг для медиків стали шити з нефарбованого та 

небіленого полотна оскільки після частого прання воно все одно ставало 

білим.  

На білій тканині краще за все видно сліди забруднення. Таким чином білий 

колір як зручний та практичний варіант закріпився за медичним одягом.  

Спочатку змінний одяг та маски використовувалися для того щоби 

захистити хірурга від інфекцій які міг переносити пацієнт. Після того як 

використання антисептиків призвело до зниження рівня смертності серед 

пацієнтів медики усвідомили необхідність використання спеціального одягу 

та його стерилізації.  

Після пандемії «іспанського грипу» 1918-го року не лише хірурги а й лікарі 

інших спеціальностей стали вдягати шапочку й халат. Відтоді халат захищає 

пацієнта від інфекцій що можуть бути на одязі лікаря і безпосередньо лікаря 

від забруднення біологічними рідинами чи препаратами.  

Серед медиків час від часу виникають суперечки щодо того чи потрібно 

носити халат оскільки він може також стати джерелом інфекцій та викликати 

негативні асоціації у пацієнтів.  

Численні дослідження доводять що білий халат обов’язковий атрибут 

медика його візитівка. Зовнішній вигляд медичних працівників відіграє не 

менш важливу роль ніж їхні професійні навички. Пацієнти схильні оцінювати 

професійний рівень лікаря спираючись на його зовнішній вигляд. Пацієнту 

необхідно відчувати що він спілкується з серйозною компетентною людиною.  

Дрес-код у медичному закладі є безпосереднім віддзеркаленням 

корпоративної культури організації та важливою частиною її бренду. (За 

інформ. з відкр. джерел) 
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ТЕМА 4. Морфологічний аспект медичної професійної мови 

 

Заняття 6.  

1. Частини мови як основні морфологічні одиниці, принципи їх класифікації  

2. Складні випадки визначення роду та відмінювання іменників  

3. Творення ступенів порівняння прикметників 

4. Специфіка відмінювання та сполучуваності числівників  

 

Література: 1-2, 7-8, 10, 13, 18 

 

Дайте відповіді на запитання 

 

Наведіть визначення поняття «морфологічна норма». Охарактеризуйте 

особливості вживання роду іменників в українській мові. Якими є правила 

відмінювання українських та іншомовних прізвищ, імен, по батькові? 

Окресліть особливості утворення відмінкових закінчень іменників чоловічого 

роду ІІ відміни у родовому відмінку однини та форм кличного відмінка. 

Назвіть принципи утворення ступенів порівняння прикметника та труднощі 

їх застосування на практиці у професійному мовленні лікарів. 

Охарактеризуйте норми вживання та відмінювання числівників, складні 

випадки поєднання числівника з іменником. 

 

Завдання 1. Визначте рід іменників. Утворіть словосполучення, додаючи до 

поданих іменників прикметники. 

 

Біль  ( ) ……………………………… 

Запис ( ) …………………………… 

Ступінь ( ) ………………………. 

Пил ( ) ………………………. 

Путь ( ) ………………………. 

Шампунь ( ) ……………………….. 

Купіль ( ) ……………………….. 

Тюль ( ) ……………………………… 

Опис ( ) ………………………………. 

Дрож / дріж ( ) ………………………. 

Ярмарок ( ) ………………………… 

Нежить ( ) ……………………… 

Кір ( ) ………………………………… 

Слиз ( ) ………………………… 

 

Завдання 2. Визначте рід іменників. 

 

1) Маестро, турне, фрау, портьє, Токіо, меню, какаду, кутюр’є, рагу, купе,  

кольрабі, Марокко, комі, кенгуру, бра, макраме, авеню, манго, бренді, хіпі, 

Капрі, мафіозі, Осло, шимпанзе, Міссісіпі, альма-матер, тунель, амплуа, поні, 
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міс, гінді, Перу, торнадо, протеже, трюмо, колібрі, журі, табло, салямі, Ай-

Петрі, цеце, папараці, івасі, бієнале, урду, сулугуні, пепсі. 

2) Бері-бері, боржомі, йохімбе, ноцебо, лоа лоа, авокадо, плацебо, кураре, 

апное, вітиліго, акне, коксакі, люмбаго, денге, діплое, спа, екстазі, драже, 

каланхое, варикоцеле, гематоцеле, лібідо, алое.  

 

Завдання 3. З’ясуйте значення та історію походження свого імені / прізвища. 

 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 4. Провідміняйте власне прізвище, імя та по батькові й одного з 

батьків протилежної статі.  Порівняйте закінчення вашого прізвища у чол. та 

жін. род. 

 

Н.в. ………………………………………………………………………………….. 

Р.в. ………………………………………………………………………………….. 

Д.в. …………………………………………………………………………………. 

З.в. …………………………………………………………………………………. 

О.в. ………………………………………………………………………………….. 

М.в. ………………………………………………………………………………… 

Кл.в. ……………………………………………………………………………….. 

 

Завдання 5. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові і 

запишіть їх.  

 

Ілля – ……………………………………………... 

Яків – ……………………………………………... 

Лука – …………………………………………….. 

Костянтин – ……………………………………… 

Кузьма – ………………………………………… 

Микола – ………………………………………… 

Григорій – ………………………………………… 
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Завдання 6. Провідміняйте прізвище, імя та по батькові відповідно до 

контексту. 

 

1) З лікарем-інфекціоністом (Іванчишин Сергій Іванович) обговорили план 

подальшої роботи у відділенні. 

2) – Пане (Гнатюк)! (Олег Геннадійович), допоможіть, будь ласка, розібратися 

із цими документами. 

3) Попросили (Кириченко Олексій Вікторович) оглянути хворого. 

4) Доручіть лікарю-кардіологу (Коломієць Мирон Володимирович) 

передивитися результати УЗД. 

5) У кабінеті сімейного лікаря (Шумар Євген Юрійович) уже місяць немає 

медсестри (Щербина Ірина Олександрівна). Вона хворіє. 

6) Пацієнтам стаціонарного відділення нашої лікарні (Куркчі Тарас 

Миколайович і Гоняйло Максим Васильович) потрібні додаткові ефективні 

ліки. 

7) При головлікареві (Матюшевич Анатолій Андрійович) наша поліклініка 

зазнала позитивних змін. 

 
Завдання 7. Додайте по 2-3 приклади фахового спрямування до кожного з 

наведених правил уживання закінчень у родовому відмінку однини іменників 

другої відміни чоловічого роду. 

 

Закінчення -а (-я) 

 

1) назви осіб: напр., аптекаря, …………………………………………………… 

2) назви анатомічних органів, клітинних утворів, бактерій, інших конкретних 

предметів: напр., біцепса, ………………………………………………………… 

Але кишечнику, наросту, паху 

3) назви апаратів, пристроїв: напр., ендоскопа, ………………………………… 

 

Закінчення -у (-ю) 

 

1) назви хімічних елементів, речовин, тканин, фізіологічних рідин: напр., газу, 

……………………………………………………………………………………… 

Але барвника, гідранта 

2) назви хвороб; фізіологічних, психічних, патологічних процесів; хірургічних 

втручань; лікувальних, фізіотерапевтичних, оздоровчих процедур; окремих 

розділів історії хвороби: напр., аборту, ………………………………………...... 
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Але фурункула, чиряка, ячменя 

3) назви ліків, медикаментів, наркотичних речовин: напр., анальгіну, 

……………………………………………………………………………...……..... 

Але антибіотика, антисептика 

 

Завдання 8. Допишіть закінчення іменників у формі родового відмінка 

однини. За необхідності користуйтеся словником. 

 

Анамнез..., ген..., м’яз..., насто..., фіброз..., дерматит..., інфаркт..., хрящ..., 

орган..., тестостерон..., нерв..., суглоб..., міокард..., вивих..., шлунк..., мікроб..., 

скальпел..., шок..., апетит..., вдих..., діагноз..., зародк..., алерген..., білк..., 

вітамін..., гормон..., аспірин..., пацієнт..., санаторі..., міхур..., нежит..., скелет..., 

страх..., шприц..., енурез..., препарат..., апендикс..., протез..., канал..., 

томограф..., хлорид..., лаборант..., раді..., морг..., кашл..., таз..., зонд..., укол..., 

авітаміноз..., живот... . 

 

Завдання 9. З’ясуйте лексичні значення слів, що мають паралельні закінчення. 

 

Іменник у 

називному 

відмінку 

Із закінченням -а, -я Із закінченням -у, -ю 

Інструмент    

Круп   

Орган   

Рентген   

Апарат   

Рахунок   

Корпус   

Бор   

Ячмінь   

Термін   

Блок   

Акт   

  

Завдання 10. Запишіть слова у формі орудного відмінка. Обґрунтуйте 

написання. 

 

Мазь – ………………………… Пластир – ………………………… 
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Параліч – ………………………… 

Жовч – ………………………… 

Кров – ………………………… 

Стаття – ………………………… 

Пілюля – ………………………… 

Лівша – ………………………… 

Кисть – ………………………… 

Скальпель – ………………………… 

Грижа – ………………………… 

Лікоть – ………………………… 

 

Завдання 11.  Від наведених слів утворіть і запишіть усі можливі форми 

ступенів порівняння прикметників. 

 

Твердий – ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Гіркий – …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Низький – ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Поганий – ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Близький – ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Легкий – …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Широкий – ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 12. Відредагуйте речення, звернувши увагу на ступені порівняння 

прикметників. 

 

1) Найсприятливі умови для розвитку оздоровчого туризму в Україні мають 

Карпати, на території яких виявлено 800 джерел мінеральних вод. 

2) Самим важчим органом людини є шкіра. Її вага складає близько 2,7 кг. 

3) Найбільш кориснішим молочним продуктом дієтологи називають кефір: він 

важливий для підтримки здорової кишкової мікрофлори і синтезу деяких 

поживних речовин. 

4) Пацієнт Нечипоренко сьогодні хворіший, ніж учора. 

5) Сама тверда субстанція нашого організму – зубна емаль. 

6) За статистикою, саме понеділок – найбільш травматичніший день тижня. 
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7) Наявні дослідні дані свідчать, що внесення певних коригувань у звичне 

існування людини може бути навіть більш ефективним терапевтичним 

рішенням при зниженні артеріального тиску, чим прийом медикаментів. 

8) Найменш коротший зафіксований інкубаційний період Covid-19 – 2 дні. За 

цей час людина ще не має жодних проявів хвороби, але вже передає вірус.  

9) Коксакі легко переплутати з вітряною віспою, однак зуд при першому 

захворюванні більш легший. 

10) Як найменша підозра на те, що ви заразилися ВІЛ-інфекцією, потребує 

обов’язкового тестування на наявність антитіл чи антигенів до цієї хвороби. 

11) Фахівці кажуть, що самими кращими ліками проти болю в спині є помірна 

фізична активність (ходьба, розтяжка, плавання), а також правильний раціон, 

збагачений кальцієм, вітамінами групи В та ін. 

 

Завдання 13. Запишіть цифри словами, дотримуючись норм відмінювання 

числівників. 

 

Немає 5 студентів – ……………………; надати допомогу 8 пацієнтам – 

……………………; потяг із 2549 пасажирами – …………………… 

…………………………………………; працюємо із 40 колегами – 

……………………; нас у палаті лежало більше 12 – ……………………; це 

було в 70-х роках – ……………………; 3-поверхові будинки – 

……………………; 2-атомні елементи – ……………………; у реконструкції 

клініки брали участь не менше 6 орендних підприємств – ……………………; 

стипендію видали 36 інтернам – …………………………………………; не 

вистачає 90 копійок – ……………………; шукаю 100 сторінку – 

……………………; ящик з 1544 упаковками – 

…………………………………………; вживати по 1/2 склянки – 

……………………; чекаю вас із 4 варіантами – ……………………; будинок з 

57 мешканцями – …………………………………………; годинник показував 7 

год 30 хв. – ……………………; премію видали 69 медсестрам – 

…………………………………………; не більше ніж 50 крапель – 

……………………; змішати з 24 г вазеліну – 

…………………………………………; не вистачає 5-6 л води – 

……………………; у команді з 11 гравцями – ……………………; 250-річний 

ювілей – …………………………………………; на добу вживати не менше ніж 

1,5 л рідини – ……………………; 90-градусний спирт – ……………………; 8-

годинний робочий день – ……………………; на 156 сторінці – 

…………………………………………; враховувати думку 136 науковців – 
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…………………………………………; передбачувати позицію 66 абітурієнтів 

– ………………………………………… . 

 

Завдання 14. Відредагуйте подані словосполучення, дотримуючись правил 

узгодження числівників із іменниками. 

 

Операція закінчилась в 13 годині дня; 2 відсотка; три з половиною метра 

бинту; з 8 березням; чотири місяця; пів сьомої; три громадянини; сто десять 

грам; зараз одинадцять годин; книжки кількістю 7 екземплярів; зателефонуйте 

після десяти; півтора роки; без десяти (хвилин) три (години); через пару днів; 

початок засідання в 2 години; грошова субсидія на суму 85 гривен; у шести 

десятих роках; пацієнтові дев’яносто два років; перше люте; працюємо з 9 

годин; перерва тривала близько сорок хвилин; сімдесяти трьох річний хворий; 

півтори дня; два з чвертю кілограма. 

 

Завдання 15. Прочитайте речення, запишіть числівники словами. 

 

1) Кожна 700-а дитина у світі народжується з синдромом Дауна. – 

………………………………………… 

2) Протягом багатьох років вчені проводили дослідження за участю близнюків 

та встановили, що від 40 до 50% різниці у рівні їхнього щастя залежать від 

генетики. – ……………………………………………………………… 

3) Якщо щодня вживати пів літра газованих напоїв із доданим цукром, це 

прискорить процес старіння в середньому на 4,6 року. – 

…………………………………… 

4) Давньоєгипетська цивілізація залишила перші згадки про використання 

макіяжу, датовані 10 тис. до н. е. – …………………………………… 

5) На думку лікарів-дієтологів, червоне м’ясо містить канцерогени, тому 

вживати його варто обмежено: норма цього продукту – не більше 70 грамів, а 

тижневий максимум – 0,5 кг. – …………………………………… 

6) У 1953 році група британських дослідників зуміла зрозуміти будову ДНК – 

молекули, у якій міститься вся інформація про те, як влаштований і працює 

організм будь-якої живої істоти, зокрема й людини. – 

……………………………………………………………………………………… 

7) Дослідження, проведене за участю 102 людей, показало, що споживання 

додаткових 1,5 літра води щодня призвело до покращення якості життя. – 

……………………………………………………………………………………..... 

https://academic.oup.com/fampra/article/29/4/370/492787
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8) У плазмі крові здорової людини міститься близько 8 % білків, з яких частка 

сироваткового альбуміну становить 4 %, сироваткового глобуліну – 28 %, 

фібриногену – 4 %. – ……………………………………………………………… 

9) Встановлено, що на момент народження існує лише 1/6 частина від 

кількості альвеол у легенях дорослої людини. – ………………………………… 

10) Кожну секунду підвищеного тиску (а це будь-які цифри вище 130/80 мм 

рт. ст.) у нашому організмі пошкоджується внутрішня стінка судин – серця, 

нирок, очей, ніг, чоловічих органів. – …………………………………………… 

Завдання 16. Повторіть правопис складних іменників. Запишіть правильно 

слова. 

 

Міні/розріз, резус/фактор, ковід/інфекція, епід/небезпека, детокс/продукти, 

спайк/білок, експрес/тест, біо/маркер, онлайн/конференція, веб/дизайн, 

студент/медик, web/камера, лекція/онлайн, інтернет/видання, 

антибіотико/резистентність, ДНК/діагностика, супер/напій, фокус/група, 

ліжко/день, міні/шунтування, мікро/біом, фітнес/хліб, зомбі/клітини, 

аудіо/метрист, вчений/фармацевт, Covid/пандемія, сан/авіація, 

ліки/кандидати, електро/стимуляція, продукти/антидепресанти, 

омікрон/штам, супер/фуд, лікар/інтерн, само/ізоляція, епід/зонування, 

інтернет/медицина, вітаміно/терапія, спрей/вакцина, пост/Covid/синдром, 

біо/чип, е/рецепт, фарм/компанія, пет/терапія. 

 

Завдання 17. Запишіть словосполучення, поясніть правопис частин пів-, 

напів-, полу- з іменниками та прикметниками. 

 

Пів/оберт кисті, пів/літра спирту, напів/відкритий перелом, пів/грама розчину 

водню, судинний пів/шунт, напів/рухоме з’єднання кісток, спекотний 

полу/день, пів/колові канальці, ушкоджені пів/язика, напів/перетинковий м’яз, 

пів/дози ліків, масажувати протягом пів/години,  зайнято пів/палати, 

напів/жива пацієнтка, пів/куля головного мозку,  білкові пів/місяці Джуаніці, 

стан напів/сну, пів/таблетки ібупрофену, напів/проникні мембрани, 

напів/серозний секрет, пів/ампули новокаїну. 

 

Завдання 18. Запишіть словосполучення зі складними прикметниками. 

 

Водно/електролітний баланс, міні/інвазивна хірургія, фекально/оральний 

шлях, пост/інтоксикаційний синдром, серцево/судинна система, 
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умовно/патогенна інфекція, жовчно/кам’яна хвороба, середземно/морська 

дієта, кофеїно/вмісний напій, гастро/езофагальний рефлюкс, 

внутрішньо/черевний тиск, шлунково/кишковий тракт, аеро/медична 

евакуація,  пюре/подібна їжа, жаро/знижувальні засоби, глюкозо/толерантний 

тест, кисло/молочні продукти, плацебо/контрольоване дослідження, 

нейро/дегенеративні процеси, високо/калорійна їжа, гемато/енцефалічний 

бар’єр, мало/рухливиий спосіб життя, судово/медична експертиза, 

середньо/статистичні дані, полі/ненасичені жирні кислоти, сечо/вивідні 

шляхи, психічно/хворий пацієнт, санітарно/епідеміологічний контроль, 

внутрішньо/ротовий імплантат,  вірусо/залежний механізм, електро/судомна 

терапія, око/руховий нерв, пацієнто/центрований підхід. 

 

Завдання 19. Від наведених слів утворіть медичні терміни з частинами 

«подібний», «велико» та  «дрібно». 

 

Наприклад, виразка і подібний – виразкоподібний наріст  

 

Гачок і подібний – ……………………………………………  

Каліберний і великий – …………………………………………… 

Зірка і подібний – …………………………………………… 

Масштабний і великий – …………………………………………… 

Зернистий і дрібний – …………………………………………… 

Клин і подібний – …………………………………………… 

Клітинний і дрібний – …………………………………………… 

Крило і подібний – …………………………………………… 

Зернистий і великий – …………………………………………… 

Мозок і подібний – …………………………………………… 

Дзьоб і подібний – …………………………………………… 

Пористий і дрібний – …………………………………………… 

 

Завдання 20.  З’ясуйте значення слів і складіть із ними словосполучення / 

речення. 

 

Активація – активізація 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Косметичний – косметологічний 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Лангет – лонгет, лонгета 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Болючий – болісний – больовий 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………. 

 

Завдання 21. Відредагуйте сталі вислови фахового спрямування. 

 

В залежності від обставин – …………………………….  

Перебита переносиця – ……………………………. 

Ведучий спеціаліст з рекреації – ………………………………………………… 

Кружиться голова – ……………………………. 

Турбує насморк – ……………………………. 

Виписка з медичної карти – ………………………………………………… 

 

Завдання 22.  Прочитайте речення, особливу увагу звернувши на числівники. 

Розставте пропущені розділові знаки. Прокоментуйте відповідні пунктуаційні 

норми. 

 

1) У 1980 році була виміряна найвища температура тіла людини. В Атланті 

штат Вашингтон у жителя Уіллі Джонса при надходженні в клініку 

температура тіла становила 46,5 градусів! Але на щастя все обійшлося добре і 

через 24 дні він був виписаний. 

2) При пристрасному поцілунку Ви обмінюєтеся 278 бактеріями. 

3) Мозок людини важить близько 2% від загальної маси тіла. Однак Він 

(мозок) справжній ненажера тому що використовує 20% всього кисню 

організму значну кількість глюкози а також 20% всіх калорій. 

4) Щоб довести що бактерії H. pylori можуть викликати виразку шлунка Баррі 

Дж. Маршалл випив культуру H. pylori. У нього розвинулась виразкова 

хвороба яку лікар успішно вилікував за допомогою антибіотиків за що 

отримав Нобелівську премію у 2005 році. 

5) Людська нирка складається з більш ніж 1.000.000 мікроскопічних трубочок. 

Сумарна довжина всіх цих трубочок (з 2-ох нирок) досягає 65 км. 

 

Заняття 7.  

1. Морфологічні особливості вживання дієприкметникових і 

дієприслівникових форм у професійному мовленні  
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2. Правопис прислівників і прислівникових сполучень 

3. Особливості використання службових частин мови в писемному фаховому 

мовленні: 

А) Типові помилки у вживанні займенників української мови 

Б) Функціональний діапазон сполучників і прийменників, норми щодо 

вживання прийменникових конструкцій 

В) Труднощі в написанні часток 

 

Література: 1, 7-10, 13, 18 

 

Дайте відповіді на запитання 

 

Сформулюйте особливості побудови і використання дієприкметникових і 

дієприслівникових форм у фаховому мовленні. Які труднощі виникають при 

написанні прислівників та прислівникових сполучень української мови? 

Охарактеризуйте основні помилки і неточності у вживанні займенників у 

професійному мовленні медиків. Які проблеми виникають при використанні 

сполучників і прийменників? Який діапазон вживання прийменникових 

конструкцій з ПО? Із чим пов’язані труднощі у написанні часток української 

мови?     

 

Завдання 1. Перекладіть на українську мову словосполучення з 

дієприкметниками. 

 

Ведущий специалист – …………………………….; применяемый в медицине – 

…………………………….; помагающий в исполнении задания – 

…………………………….; исследованный объект – 

…………………………….; исследуемый объект – …………………………….; 

посиневшие губы – …………………………….; желаемый результат – 

…………………………….; выпавший снег – …………………………….; 

секретарь, составивший протокол – …………………………….; нашумевшее 

дело – …………………………….; проживающий по адресу – 

…………………………….; движущийся предмет – …………………………….; 

пострадавшая сторона – …………………………….; смягчающие 

обстоятельства – …………………………….; неконвертируемая валюта – 

…………………………….; лечащий врач – …………………………….;   

скоропортящиеся продукты – …………………………….; повторяющиеся 

встречи – …………………………….;  выполненный досрочно – 

…………………………….; идущий рядом – …………………………….; 
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анализируемый факт – …………………………….; используемый принцип – 

…………………………….; сказавшийся на здоровье – 

…………………………….; испытываемый стыд – …………………………….; 

обеспечивающий прибыль – …………………………….; контролируемый 

процесс – …………………………….; предупредительная мера – 

…………………………….; обслуживающий персонал – ………………………; 

подписавшийся под приказом – …………………………….; разыскиваемый 

преступник – …………………………….; сопутствующие ощущения – 

…………………………….; неисчерпаемые ресурсы – …………………………; 

занимаемая должность – …………………………….; выпускаемая газета – 

…………………………; нуждающийся в помощи – …………………………….; 

действующее законодательство – …………………………….; окружающая 

среда – …………………………….; начинающий медик – 

…………………………….; управляющий биржей – ……………………………; 

скользящий тариф – …………………………….; входящие документы – 

…………………………….; моющие средства – …………………………….; 

решающий момент – ……………………………. .  

 

Завдання 2.  Вказані нижче способи творення дієприкметників проілюструйте 

2-3 власними прикладами. 

 

ДІЄПРИКМЕТНИКИ 

Пасивні Активні 

Минулий час Теперішній час 

-н-: напр., зламана нога 

 

 

-ен-: напр., пересаджений орган 

 

 

-т-: напр., перебитий ніс 

 

 

-л-: напр., 

потерпіла сторона  

-уч-, -юч-: - напр., 

сильнодіючий 

препарат 

 

-ач-, -яч-: напр., 

лежачий хворий 

 

Завдання 3. Від поданих дієслів утворіть дієприкметники або їх еквіваленти у 

формі підрядних конструкцій, запишіть словосполучення. 

 

Закрити (перелом) – ……………………………. 

Вібрувати (кашель) – ……………………………. 
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Зміцнювати (гімнастика) – ……………………………. 

Нити (біль) – ……………………………. 

Гальмувати (ефект) – ……………………………. 

Ущільнювати (вузол) – ……………………………. 

Рубцювати (рана) – ……………………………. 

Пульсувати (шум) – ……………………………. 

Дезінфікувати (засіб) – ……………………………. 

Тріскати (шкіра) – ……………………………. 

Спостерегти (явища) – ……………………………. 

Знешкоджувати (збудник) – ……………………………. 

Видужувати (пацієнт) – ……………………………. 

Напухати (палець) – ……………………………. 

 

Завдання 4. Прочитайте речення. Відредагуйте ті з них, що містять помилки у 

використанні дієприкметників.  
 

1) Матуючі зволожуючі креми для проблемної шкіри знімають відчуття 

стягнутості та сухості, інтенсивно зволожують шкіру і зменшують 

почервоніння. 

2) Одна з найпоширеніших порад лікарів – намагатися уникати сидячого 

способу життя, виходити на вулицю, гуляти у будь-якому зручному для 

людини темпі. 

3) Цукровий діабет – лідируюча причина хронічної хвороби нирок. 

4) При народженні нам не видають довідку про те, скільки ми здатні витримати 

і вмістити в себе травмуючих подій: все це ми маємо з’ясувати 

експериментальним шляхом протягом життя. 

5) Факторами, відповідаючими за тривалість життя людини, є маркери крові 

та спосіб життя. 

6) Для більшості людей стрибаючий артеріальний тиск виступає як той 

«дзвіночок», який попереджає, що настав час змін. 

7) Серед різних сенсорних способів дії місцевоанестезуючі засоби перш за все 

пригнічують больову чутливість, що супроводжується пригніченням відчуття 

тепла і тактильних відчуттів.  

8) Блукаюча нирка є наслідком ослаблення підтримуючого апарата нирки 

після схуднення, травм, підіймання й носіння вантажів, ослаблення черевної 

стінки, падіння внутрішньочеревного тиску після пологів. 

9) Продукти, зміцнюючі імунітет, – це цитрусові, часник, імбир, курячий 

бульйон і броколі. 

10) Хронічний тонзиліт виявляється у 70% часто хворіючих дітей. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
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Завдання 5. Від поданих слів утворіть дієприслівники теперішнього і 

минулого часу. Якщо якась форма неможлива, поясніть, чому. Складіть із 5  

дієприслівниками речення фахового спрямування.  
 

Бачити – ……………………………., спати – ……………………………., 

загоїти – ……………………………., перев’язати – ……………………………., 

заразити – ……………………………., оперувати – ……………………………., 

терпіти – ……………………………., нервувати – ……………………………., 

пальпувати – ……………………………., прогресувати – 

……………………………., відчувати – ……………………………., 

реєструвати – ……………………………., дихати – …………………………… . 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 
Завдання 6. Прочитайте наведені речення. Замініть кальковані іменниково-

прийменникових сполуки дієприслівниками. Чи завжди така заміна є 

виправданою? 

 

1) Після одержання позитивного тесту на коронавірус насамперед потрібно 

ізолюватися. – ……………………………. 

2)  При визначенні групи крові дотримуються температурного режиму. – 

……………………………. 

3)  Після підписання декларації з сімейним лікарем пацієнт має забрати свій 

роздрукований примірник документа. – ……………………………. 

4) При описуванні МР-томограм необхідно вказувати на низку важливих 

параметрів. – ……………………………. 

5) Після закінчення медичного університету випускник може вступити до 

інтернатури. – ……………………………. 

6) Після збору анамнезу, проведення обстежень, ознайомлення з результатами 

лабораторної та УЗД органів черевної порожнини і заочеревинного простору 

лікар призначає відповідне лікування. – ……………………………. 
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Завдання 7. Поясніть написання прислівників. Порівняйте з написанням 

інших частин мови. 

 

Тим/часом здалося, тим/часом як; під’їхали до/гори, здіймаю руки до/гори; 

на/силу справився з роботою, у будь-якій справі покладайся і на/силу, і 

на/розум; відповідаю в/друге, це слово вставляю в/друге речення; підійти 

до/дому, повернутися до/дому; до/купи листя крокує малюк, збирайте всі речі 

до/купи; по/іншому сказати, гуляти по/іншому провулку; в/середину пляшки 

потрапило повітря, заглянути в/середину; стати на/бік товариша, лягти на/бік, 

звернути на/бік; вирушити на/зустріч з однокласниками, бігти на/зустріч; 

зустрітися не в/день, а в/вечері, в/день свята веселились; ставитись 

по/батьківському, пройти по/батьківському подвір’ю; подарувати на/пам’ять, 

вивчити на/пам’ять; ідіть у/трьох, вода у/трьох відрах; вийшло по/твоєму, 

по/твоєму обличчю.   

 

Завдання 8. Перепишіть речення. Поясніть написання прислівників і 

прислівникових сполучень. 

 

1) «Бережи одежу з/нова, а здоров’я – з/молоду», – говорить українська 

народна творчість. 

2) Дотримання простих і відомих правил гігієни у/стократ збільшує ваші 

шанси щодо уникнення шкірних та шлунково-кишкових і гельмінтних 

захворювань.  

3) Медичні працівники повинні вміти правильно виписувати рецепти 

по/латині і користуватися довідковою літературою латинською мовою.  

4) Є ліки, які категорично не можна розламувати на/двоє: це гормональні та 

серцеві препарати, антибіотики, вітаміни, і ті, які не мають відтиснутої риски 

на пігулці. 

5) Риба, з якої виготовляється омега-3, має бути тільки з глибоких холодних 

течій (Норвегія, Аляска, Атлантика). Інша форма – це всього/на/всього етилові 

ефіри.  

6) Вправи для підвищення рухової активності хребта досить часто 

починаються з вихідного положення – стоячи на/в/колішки. 

7) Наслідками хронічної гіпоксії плода є, по/перше, серйозні порушення ЦНС; 

по/друге, аномалії фізичного онтогенезу; по/третє, відставання в рості; 

по/четверте, низька здатність пристосування до зовнішнього світу у 

новонародженого; по/п’яте, тривожність і нервові розлади у немовляти. 

8) Гикавка без/перестанку упродовж трьох років виникла у пацієнта через 

застарілу грижу стравохідного отвору діафрагми. 
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9) Навчитися рятувати життя від/тепер може кожен охочий: низка 

дистанційних курсів допоможуть ознайомитися із основами цієї справи 

безкоштовно. 

10) Напевно, немає людини, якій було би не до/ вподоби мати гарну усмішку, 

красиві білі зуби. 

 

Завдання 9. Виправивте помилки і неточності у вживанні займенників. 

 

1) Лікарі порадилися – їхній план подальшого лікування хворого С.І. Іващенка 

включав низку дообстежень. – …………………………….  

2) Професор попросив асистента прочитати студентам-медикам свій реферат. 

– ……………………………. 

3) Колектив нашого університету високопрофесійний і потужний, ми 

поважаємо і цінуємо один одного. – ……………………………. 

4) Нині, на жаль, ми маємо нове покоління, для яких війна і військова 

медицина – порятунок життя українських вояків і цивільного населення –  

стали реальністю не за заздалегідь продуманим вибором, а обов’язком і честю 

служити рідній країні.  – ……………………………. 

5) Перед своєю операцією хворий виявив бажання сповідатися. – 

……………………………. 

6) Лікар-інтерн настільки вдало виконав свою першу лор-маніпуляцію, що 

після його кваліфікованому фахівцю з великим практичним досвідом не 

було роботи. – ……………………………. 

7) «Пацієнти з 7 палати, терміново поверніться до себе!» – гукнула чергова 

медсестра до тих хворих, хто затримався у коридорі після ранкового забору 

аналізу крові. – ……………………………. 

8) Молода жінка прийшла на консультацію до косметологічної клініки і 

застала хірурга у своєму кабінеті. – ……………………………. 

 

Завдання 10.  Прочитайте зразки світової афористики, вставивши замість 

крапок необхідні за змістом займенники у правильній граматичній формі: 

ніщо, деякий, вони, такий, свій, він. 

 

1) …………… ліки небезпечніші за хвороби. (Сенека) 

2) Діагностика досягла …………… успіхів, що здорових людей практично не 

залишилося. (Б. Рассел) 

3) Замало мати гарний розум, головне – вміти …………… 

застосовувати. (Р.  Декарт)  

4) …………… так не шкодить здоров’ю, як постійна зміна ліків. (Л. Сенека)  
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5) Людина …………… звичками приводить в рух сили, які зрештою її й 

гублять.  (Піфагор)  

6) Мудрець радше уникатиме хвороб, ніж шукатиме засобів проти ………… . 

(Т. Мор)  

 

Завдання 11.  Доберіть приклади написання прийменників. 

 

Через дефіс: …………………………….…………………………….…………… 

…….…………………………….…………………………….…………………… 

Разом:……….…………………………….…………………………….…………

…………….…………………………….…………………………….…………… 

Окремо: …….…………………………….…………………………….………… 

…….…………………………….…………………………….…………………… 

 

Завдання 12.  Вставте відповідний прийменник, запишіть утворені 

конструкції. 

 

Інструкція ... (використання лікарського засобу) – …………………………….,  

заняття ... (анатомія) – ……………………………., лікар ... (фах) – 

……………………………., відпустка ... (хвороба) – ……………………………., 

... (закінчення інтернатури) – ……………………………., працювати ... 

(святкові дні) – ……………………………., ... (міра зростання плоду) – 

……………………………., розійтися ... (палати) – ……………………………., 

консиліум ... (уточнення діагнозу) – …………………………….,   заходи ... 

(знезараження) – ……………………………., ... (вина хірурга) – 

……………………………., ... (час перерви) – ……………………………., 

знепритомніти ... (больовий шок) – ……………………………., називати ... 

(ім’я та по батькові) – ……………………………., списати ... (непридатність)  – 

……………………………., ... (вимога пацієнта) – ……………………………., 

... (повернення в стаціонар) – ……………………………., ... (наявність 

протезів) – ……………………………., ... (початок лікування) – 

……………………………., ... (ліжка пацієнта) – ……………………………., 

черговий ... (відділення) – ……………………………. . 

 

Завдання 13. Від поданих слів утворіть стандартні словосполучення з 

прийменниками. 

 

Заслуговувати, пошана – ……………………………. 

Мешкати, адреса – ……………………………. 
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Мати, мета – ……………………………. 

Відповідно, закон – ……………………………. 

Прийняти, лікарня – ……………………………. 

Взяти, увага – ……………………………. 

Згідно, інструкція – ……………………………. 

Ставити, приклад – ……………………………. 

Мати, увага – …………………………….   

Зважати, обставини – …………………………….   

Вступати, аспірантура – ……………………………. 

 

Завдання 14.  Доберіть приклади, поясніть правопис сполучників. 

 

Прості сполучники: …………………………….…………………………….… 

…………………………….…………………………….………………………… 

Складні сполучники: …………………………….…………………………….… 

…………………………….…………………………….………………………… 

Складені сполучники: ……………….…………………………….…………….. 

…………………………….…………………………….………………………… 

 

Завдання 15. Відредагуйте мовні огріхи, пов’язані із неправильним 

уживанням сполучників в українській мові. 

 

У той час як – ……………………………. 

Так як – ……………………………. 

Виходячи з (необхідності) – ……………………………. 

У силу того що – …………………………….  

З тим щоб – ……………………………. 

Поскільки – ……………………………. 

Чим (менше)..., тим (краще) – ……………………………. 

Не дивлячись на те, що... – ……………………………. 

Разом з тим – ……………………………. 

З того часу як, з того часу коли – …………………………….  

 

Завдання 16. Перепишіть речення, дотримуючись норм правопису 

сполучників і розділових знаків. 

 

1) Нога пацієнта все ще була рухомою не/зважаючи на важку травму. 
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2) Подібно до того як діє ібупрофен при головному болю чи температурі він 

так само діє при зубному болю дисменореї невралгії болю у спині суглобах 

м’язах тощо. 

3) Сімейний лікар це не/тільки медик а й економіст та фінансист. 

4) Якщо ви тільки/но відчули перші ознаки застуди у вас є 8 годин аби не 

піддатися хворобі. 

5) Замість того щоб постійно сидіти в Інтернеті чи біля телевізора у разі 

тривожного розладу приділіть більше уваги своїм близьким дітям і старшим 

родичам.  

6) Молодий лікар не зваживши усі ризики наполіг на терміновій операції 
тим/часом як потрібно було спочатку стабілізувати стан хворого. 

7) Вітамін D є дійсно важливим для контролю імунітету при/чому імунітет 

мається на увазі як вроджений так і набутий. 

8) Перед тим як наважитися на косметологічну процедуру варто дізнатися про 

неї якомога більше. 

9) Професія лікаря є надзвичайно відповідальною тому/то і процес навчання  в 

медуніверситеті досить складний і довгий.  

 

Завдання 17. Напишіть слова разом, окремо або через дефіс; поясніть їх 

правопис. 

 

Коли(б)то, будь(що), тому(таки), (де)хто, (що)ночі, тільки(що), (ні)скільки, 

казна(з)яким, (як)найсерйозніше, наче(б)то, (будь)коли, (аби)коли, так(то), 

(що)правда, тому(то), куди(небудь), все(ж)таки, де(в)кого, (от)вискочить, 

(що)хвилини, (аби)куди, поки(що), як(найкраще), де(в)чому, як(небудь), 

коли(сь), (де)інде, все(таки), дарма(що), (таки)вивчив, (що)до, (будь)як, 

(де)далі, (аби)то, як(таки), де(на)чому, (аби)тільки. 

 

Завдання 18. Запишіть не, ні разом або окремо. 

 

1) Переконавшись, що в рані не/має сторонніх предметів і уламків кісток, а 

також ні/якої кровотечі, хірург взяв великий шприц із фізіологічним розчином 

і ретельно її промив. 

2) Не/долікований бронхіт часто зустрічається в дорослих людей, які змушені 

ходити на роботу під час хвороби.  

3) Не/можна дозволяти випробування ні/ким не/визнаних медпрепаратів на 

людях. 
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4) У боротьбі із зайвими кілограмами не/достатньо посидіти на першій-ліпшій 

дієті: ні/до/чого, крім виснаження організму, поганого настрою, занепаду сил 

і проблем зі шкірою та волоссям це не/призведе.  

5) Не/притомність, або зомління, – короткочасне зомління через гостру 

не/достатність кровообігу в головному мозку. 

6) При лікуванні дітей від частих ГРВІ багатьом мамам знайома проблема: 

вони ні/за/що не/хочуть ковтати ліки у твердій формі. 

7) Існують не/спростовані докази, що клітини головного мозку при хворобі 

Альцгеймера  піддаються дії аномально високих рівнів оксидативного стресу.  

 

Завдання 19.  З’ясуйте значення слів і складіть із ними словосполучення / 

речення. 

 

Рецептний – рецепторний – рецептурний 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………. 

Нездужати – не здужати 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  

Епідемія – пандемія – ендемія  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………… 

Аптечний – аптекарський 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  

 

Завдання 20. Відредагуйте сталі вислови фахового спрямування. 

 

Виписка з рецепта – …………………………………………………….. 

Випити натощак – ……………………………. 

Приступ серцевої болі –……………………………. 

Мається на увазі гомеопатія – ……………………………. 

Взяти медотвод – ……………………………. 

Вирішити слідуючі питання – …………………………………… 

 

Завдання 21. Прочитайте речення, розставте пропущені розділові знаки. 

Прокоментуйте відповідні пунктуаційні норми. 
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1) Згідно з одним із психологічних досліджень щастя у людей залежить на 50% 

від генетики на 10% від обставин і на 40% від того наскільки позитивна сама 

людина. 

2) Інфікування ротавірусним ентеритом відбувається фекально-оральним 

шляхом як безпосередньо так і під час контакту з поверхнями і предметами що 

могли бути забруднені іграшками підлогою меблями одягом тощо а також під 

час їжі. 

3) Кофеїн має різний вплив на людей однак кожен має знати коли слід 

зупинитися а можливо і звернутися до лікаря попередила фахівець. 

4) Напевно немає кращого способу налагодити роботу усіх систем організму 

ніж помірна активність. 

5) Існує безліч різноманітних форм медитації і ефекти які вони чинять на 

мозкову діяльність теж можуть бути різними.  

 

ТЕМА 5. 

 

Заняття 8. Синтаксичний аспект професійного мовлення  

1. Синтаксична норма мови. Види синтаксичних помилок 

2. Складні випадки координації присудка з підметом  

3. Керування та узгодження в словосполученнях фахового спрямування 

4. Помилки, пов’язані з неправильною побудовою речень  

 

Література: 1, 2, 4, 8, 10 

 

Дайте відповіді на запитання 

 

Що таке синтаксис? Які основні синтаксичні норми Ви знаєте? Назвіть 

характерні синтаксичні особливості професійного мовлення медика. 

Охарактеризуйте норми вживання присудка. Які складні випадки керування 

Вам відомі? Які найосновніші порушення синтаксичних норм бувають 

унаслідок чужомовних упливів? 

 

Завдання 1. Замініть там, де це можливо, розщеплений присудок однослівним 

дієслівним відповідником. 

 

Здобути перемогу – ………………… 

Дати доручення – …………………… 

Мати застосування – ……………… 

Підбивати підсумки – ……………… 

Оголосити подяку – ………………… 

Піддавати аналізу – ………………… 
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Встановити порядок – ……………… 

Накласти штраф – …………………… 

Займатися дослідженням – ………… 

Вести справу – …………………… 

Давати вказівки – …………………… 

Заподіяти ускладнення – …………… 

Давати в борг – …………………… 

Здійснювати керівництво – ………… 

Надати допомогу – ………………… 

Припускатися помилки – …………… 

 

Завдання 2.  Оберіть правильний варіант координації підмета з присудком. 

 

1) Більшість студентів, інтернів, аспірантів, викладачів прийшла / прийшли на 

наукову конференцію, присвячену проблемам отоларингології. 

2) ООН підтримали / підтримала заклики ВООЗ на введення мораторію на 

ревакцинацію заради бідних країн. 

3) Член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор Полька 

Надія Степанівна створила / створив наукову школу в галузі гігієни дітей та 

підлітків. 

4) Черче зустрічали / зустрів відвідувачів привітно – не лише унікальними 

цілющими водами, а й мальовничою природою та цілющим кліматом.  

5) Решта зауважень не стосуються / не стосується тактики супроводу 

пацієнтки В.В. Онищук. 

6) Психотерапевт із молодим чоловіком розмовляв / розмовляли допізна: 

емоційний стан останнього залишався нестабільним. 

7) Група іноземних студентів-медиків із задоволенням відвідували / відвідувала 

практичні заняття на базі київського військового шпиталю. 

8) 131 делегат зареєструвався / зареєструвалися на круглий стіл «Health-ХАБ 

«Сім кольорів здоров’я»: синергія освіти та медицини на варті дитячого 

здоров’я». 

9) Я з колегою лікувала / лікували пацієнтів з подібною патологію. 

10) Чимало медиків тривалий час вважали / вважало альтернативні методи 

лікування неефективними. 

11) Сім суттєвих доповнень увійшло / увійшли до резолюції зборів колективу 

клініки.  

12) Ви призначені / призначений на посаду завідувача відділення кардіології.  

 

Завдання 3.  Виберіть правильний варіант словосполучення. 

 

Заслуговувати уваги – заслуговувати на увагу; завдати шкоду – завдати шкоди; 

прагнути перемоги – прагнути до перемоги; визнати про непрацездатніть – 

визнати непрацездатність; доводимо до відома – доводимо для відома; 

дякуємо Вам – дякуємо Вас; ігнорувати думку – ігнорувати думкою; хворіти 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9C%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
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ангіною – хворіти на ангіну; виступити у захист – виступити на захист; 

запобігати ушкодження – запобігати ушкодженням; властиві для цієї професії 

риси – властиві цій професії риси; зазнати втрат – зазнати втрату; пробачати 

товариша – пробачати товаришеві; завідувач лабораторії – завідувач 

лабораторією; інформувати факти – інформувати про факти, у місті Київ  – у 

місті Києві; зазначати необхідність – зазначати про необхідність.  

 

Завдання 4. Утворіть словосполучення фахового спрямування, додавши 

необхідні за змістом слова. З кількома словосполученнями складіть речення.  

 

Скористатися (чим? з чого?) – …………………………….……………………… 

Опанувати (що?) – …………………………….…………………………………… 

Сподіватися (кого? чого? на кого? на що?) – …………………………….……… 

Зазнати поразки (від кого? від чого?) – ………………………………….………   

Стосуватися (кого? чого?) – ………………………………….………….………   

Вболівати (за кого? за що?) – ………………………………….………….………   

Віддавати перевагу (кому? чому?) – ………………………………….………….   

Жертвувати (що? чим?) – ………………………………….………….………….    

Завдячувати (кому? чому? чим?) – ………………………………….………….…   

Оволодіти (чим? ким?) – ………………………………….………….………….…   

Характерний (для кого? для чого?) – …………………………….……………… 

Притаманний (кому? чому?) – ………………………………….………….……    

Властивий (кому? чому?) – ………………………………….………….………. 

Повідомляти (кого? про що?) – ………………………………….………….……   

Наголошувати (що? на чому? на що?) – ………………………………….………   

 

Завдання 5. Прочитайте речення. Знайдіть помилки, пов’язані з неправильною 

побудовою речень. Відкоригуйте їх. 

 

1) Головне, на що потрібно звернути увагу при плануванні медичної 

маніпуляції, це на кваліфікацію лікаря. 

2) На конференції обговорювалось питання вирішення проблеми підвищення 

мотивації медперсоналу в умовах реформування галузі в Україні. 

3) Мій брат безмежно поважає і довіряє своєму стоматологу.  

4) Заввідділення порадив колегам бути обережнішими під час обробки 

медобладнання, що працюють у другу зміну. 

5) У засіданні взяв участь і виступив директор оздоровчо-лікувального 

комплексу «Червона калина». 
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6) Навчаючись в Інституті біології та медицини КНУ імені Тараса Шевченка, 

студентами набуваються фундаментальні знання в біології, біотехнологіях, 

екології, медицині, лабораторній діагностиці. 

7) Вислухавши основні скарги нового хворого, було розроблено кількаетапну 

програму лікування. 

8) Пацієнтка заглянула у кабінет заступника головного лікаря, який був у кінці 

коридора. 

 

Завдання 6. Прочитайте текст. Поясніть орфограми. 

 

21 березня – (Д, д)ень кольорових шкарпеток і сонячних людей 

 

Міжнародний (Д, д)ень людини з синдромом (Д, д)ауна отримав свій 

офіційний статус завдяки ініціативі (М, м)іжнародної (IDSA) та 

(Є, є)вропейської (EDSA) асоціацій (Д, д)аун (С, с)индром на VI 

(М,  м)іжнародному симпозіумі з питань синдрому (Д, д)ауна. 

В/перше він відзначався у 2006-му році, а в грудні 2011-го року 

(Г,  г)енеральна (А, а)самблея (О, о)рганізації (О, о)б’єднаних (Н, н)ацій 

запропонувала відзначати цей день усім державам і міжнародним 

організаціям, аби підвищити рівень поінформованості суспільства про 

синдром (Д, д)ауна і звернути увагу на необхідність поліпшення якості життя 

та інтеграції у суспільстві людей з СД. 

День і місяць для цієї події були обрані зовсім не/випадково – вони 

символічно позначають природу синдрому (Д, д)ауна: йдеться про 3 (замість 

2-х, як зазвичай у людини) копії 21-ї хромосоми. 

Аби привернути увагу до інакшості, однак не/меншовартості, людей з 

синдромом (Д, д)ауна по всьому світу, в цей день проходить акція «LOTS OF 

SOCKS». Долучитися до неї просто: треба одягти різно/кольорові, не/парні чи 

просто яскраві шкарпетки. Таким чином ви продемонструєте свою 

солідарність з людьми з не/парною хромосомою й водночас звернете на себе 

увагу перехожих, зрозумієте, як це – бути не таким, як більшість. 

Що потрібно знати про синдром (Д, д)ауна пересічній людині? 

Це найчастіше генетичне відхилення у світі. Його не/можна 

«вилікувати», ним не/можливо «заразитися», адже це не/хвороба. Однак у 

людей із синдромом (Д, д)ауна часто буває знижений імунітет і цілий ряд 

супутніх захворювань, а тривалість їхнього життя в середньому ме(н, нь)ша, 

ніж у інших. 

Кожна 700-а дитина у світі народжується з синдромом (Д, д)ауна. Це 

співвідношення однакове в різних країнах, кліматичних зонах, соціальних 



82 
 

прошарках. Воно не/залежить від способу життя батьків, їх здоров’я, 

шкідливих звичок, харчування, достатку, освіти, кольору шкіри чи 

національності. Хлопчики та дівчатка народжуються з однаковою частотою. 

Батьки при цьому мають нормальний набір хромосом (каріотип). 

Дітям із синдромом (Д, д)ауна дійсно складніше розвиватися, ніж їхнім 

звичайним одноліткам. Але за підтримки сім’ї та допомоги фахівців вони, як і 

інші малюки, вчаться ходити і говорити, читати і писати, малювати і кататися 

на велосипеді, займатися музикою і спортом, отримують освіту. І звичайно, 

вони здатні дружити, захоплюватися, закохуватися, бути щасливими і робити 

щасливими інших. 

Як і будь/хто з нас, кожна людина з синдромом (Д,д)ауна – унікальна. У 

неї свій характер, свої можливості, свої інтереси. Людина з синдромом 

(Д, д)ауна може стати відомим спортсменом, актором, художником, 

бізнесменом або просто вашим другом, сусідом, знайомим. І, без сумніву, така 

людина гідна поваги хоча/б за те, що що/дня долає труднощі, не/знайомі нам з 

вами. 

В Україні, на жаль, проблеми навчання, розвитку, працевлаштування 

людей з синдромом (Д, д)ауна здебільшого залишаються внутрішньою 

турботою їхніх родин. Батьки дітей з синдромом (Д, д)ауна змушені що/дня 

боротися за гідне існування і майбутнє своїх дітей, долаючи величезний опір і 

не/розуміння з боку суспільства. Однак з 2003-го року розпочала свою 

діяльність (В, в)сеукраїнська (Б, б)лагодійна (О, о)рганізація «Даун Синдром», 

заснована батьками дітей з СД, яка долає кордони і перешкоди українських 

реалій, аби зробити кращим життя людей з синдромом (Д, д)ауна. (За інформ. 

з відкр. джерел) 

 

Завдання 7. З’ясуйте значення слів і складіть із ними словосполучення / 

речення. 

 

Істерія – істерика 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  

Кістлявий – костистий – кістяний 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………… 

Алергологічний – алергічний (алергійний)  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  
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Запитання – питання  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  

 

Завдання 8. Відредагуйте сталі вислови фахового спрямування. 

 

Лікуючий лікар – ……………………………. 

Виключення з правил – ……………………………………………… 

Оточуюче середовище – ……………………………. 

Хвороба носить сімейний характер – ……………………………. 

Ураження брюшини – ……………………………. 

Велика виносливість організму – ……………………………. 

 

Завдання 9. Прочитайте текст. Розставте розділові знаки і поясніть правила їх 

уживання.   

 

Генетично модифіковане серце свині було успішно трансплантовано 57-

річному чоловіку який не мав інших варіантів лікування. 

Ця трансплантація органів вперше продемонструвала що генетично 

модифіковане серце тварини може функціонувати як серце людини без 

негайного відторгнення організмом зазначили представники Медичного 

центру Університету Меріленду у Балтиморі (США). 

У свині донора пересадженого серця було знешкоджено три гени 

пов’язані з антитілоопосередкованим відторгненням натомість шість 

людських генів пов’язаних з імунним сприйняттям органу були вставлені в 

геном свині. Ще один додатковий ген у свині-донора був видалений щоб 

запобігти надмірному росту тканини серця свині що загалом становило 10 

унікальних змін генів ідеться у прес-релізі. 

Крім стандартних імунодепресантів також був використаний 

експериментальний препарат проти відторгнення який розробила 

біофармацевтична компанія «Kiniksa Pharmaceuticals». 

Пацієнту жителю Меріленду Девіду Беннету була потрібна механічна 

підтримка кровообігу щоб залишитися живим але йому відмовили у 

стандартній трансплантації серця. Він не мав права на імплантований 

шлуночковий допоміжний пристрій через шлуночкові аритмії. 

Протягом наступних днів і тижнів за Беннетом ретельно 

спостерігатимуть щоб визначити чи дає трансплантація рятівні переваги. 

Ми діємо обережно але ми також налаштовані на те що ця перша у світі 

операція надасть важливий новий варіант для пацієнтів у майбутньому 
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зазначив доктор медичних наук хірург Бартлі П. Гріффіт який провів 

операцію. (За інформ. з відкр. джерел) 

 

ТЕМА 6. КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ І МОВНИЙ 

ЕТИКЕТ 

 

Заняття 9. 

1. Культура мовлення фахівця та її компоненти 

2. Етикет. Мовний етикет. Правила професійного етикету 

3. Значення слова в роботі лікаря. Ятрогенний вплив слова 

 

Література: 1, 8-9,11, 13, 17-18 

 

Дайте відповіді на запитання 

 

Що таке культура мовлення? Укажіть комунікативні ознаки культури 

мовлення.  Назвіть причини недостатнього рівня мовленнєвої культури та 

шляхи вирішення цієї проблеми. Що таке етикет, мовний етикет, діловий 

(професійний, службовий) етикет? Охарактеризуйте стандартні етикетні 

ситуації у професійній діяльності. Як мовний етикет впливає на формування 

іміджу медичного працівника? Сформулюйте вимоги і правила мовного 

етикету у процесі професійнового спілкування лікарів. Що таке ятрогенія і 

ятрогенний вплив слова? 

 

Завдання 1. Прочитайте текст. Окресліть різницю між поняттями «культура 

мови» і «культура мовлення». 

 

Культура мови є мовознавчою наукою, яка на ґрунті даних лексики, 

фонетики, граматики, стилістики виробляє критерії усвідомленого ставлення 

до мови й оцінювання мовних одиниць та явищ, механізми нормування і 

кодифікації (введення в словники та у їх мовну практику). 

Культура мовлення – лінгводидактична наука (наука мовного навчання), 

яка вивчає стан і статус (критерії і типологію) норм сучасної української мови 

в конкретну епоху та рівень лінгвістичної компетенції сучасних мовців, 

соціальний та особистісний аспект їх культуромовної діяльності. 

Культура мови – це рівень сформованості літературної мови, її розвитку, 

стилістичної диференціації, пізнавально-інтелектуальної глибини і місткості, 

показником чого є наявність і фіксованість її норм – орфоепічно- 
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орфографічних, лексико-семантичних, стилістичних – у канонічних 

фольклорних і художніх текстах, словниках, довідника, енциклопедіях. 

Якщо культура мови не залежить від конкретного звичайного мовця 

(коли цей мовець не геній Тарас Шевченко чи титан мислі й праці Іван Франко 

– великі, геніальні мовотворчі особистості), то культура мовлення залежить 

від кожного мовця, від того, яку він створює навколо себе вербальну 

комунікативну ситуацію, мовну ауру, що формує мовний смак чи несмак. 

Культура мовлення – це дотримання мовцями усталених мовних норм 

усної і писемної форми літературної мови та цілеспрямоване майстерне 

використання виражальних засобів мови залежно від стилю, жанру, типу 

мовлення і відповідна лінгвометодична наука про це, бо «лише прозорість 

мови дає змісту можливість діяти легко, сильно, художньо». (3 підр.). 

 

Завдання 2. Заповніть таблицю. 

 

Якості мовлення Правила мовлення 

Правильність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Вкажіть, яка з ознак комунікативної культури мовлення порушена 

в наведених реченнях. Відредагуйте їх. 
 

1) Одного чудового ранку в нашій медичній лабораторії сталася ось яка прикра 

історія... – ……………………… 
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2) Я думаю, що у мого брата є значні шанси стати гарним лікарем, адже брат 

у мене дуже розумний, наполегливий і цілеспрямований. – 

……………………… 

3) Оскільки ціни на стоматологічні послуги в Україні не надто кусючі 

(порівняно із загальноєвропейськими та американськими), медичний туризм  

задля «голівудської усмішки» тут повністю задовольняє іноземців. – 

………………………   

4) Більша половина працівників нашої поліклініки висловилася за закупівлю 

нової медичної апаратури саме німецької якості. – ……………………… 

5) Зовнішній огляд медичного обладнання здійснюється покупцем самостійно. 

– ……………………… 

6) Згідно наказу Тишук Любов Михайлівна звільнена з посади адміністратора 

сімейної клініки. – ………………………    

 

Завдання 4. Користуючись довідковою літературою, наведіть якомога більше 

синонімів до слова ввічливий.   

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 5. Прочитайте фрази. Визначте ситуації фахового мовлення та 

учасників спілкування.  

 

«Вітаю, Оксано Анатоліївно! Успішного дня!», «Ви сьогодні маєте набагато 

кращий вигляд, я рада вас бачити!», «У будь-якому випадку я намагатимуся 

відповісти на ваші запитання й дати поради...», «Ми можемо обговорити 

вирішення цієї проблеми за участі всього колективу нашого відділення», «На 

що ви скаржитеся, що вас зараз турбує?», «Олексію Дмитровичу, дякую. Я 

ціную вашу думку з цього питання!», «Але це також залежить від того, 

наскільки ви будете виконувати лікарські приписи, як організуєте ваше 

життя...», «Для мене так само, як і для вас, важливо, щоби ви почувалися 

краще», «Сподіваюся з вами поспілкуватися після завершення робочого дня», 

«Я добре розумію, що вам важливо знати те, що може статися після 

рекомендованого лікування»...  

 

Завдання 6. Знайдіть помилки у поданих мовних формулах, правильні 

варіанти запишіть. З’ясуйте, у яких етикетних ситуаціях ними 

послуговуються. 
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Я вибачаюсь. – ………………………  

Доброго вечора! Ми з України! – ………………………  

Даруйте, але Ви не відповіли на моє питання. – ……………………… 

До зустрічі через пару днів. – ……………………… 

Ви, безперечно, праві. – ……………………… 

Скажіть, чи не знаєте ви, де знаходиться військовий шпиталь? – 

………………………  

Вітаю з наступаючими святами. – ……………………… 

Чемно прошу, підкажіть мені скільки годин. – ……………………… 

Допоможіть мені, будь-ласка. – ……………………… 

Я розділяю Вашу стурбованість. – ……………………… 

Усього Вам самого кращого. – ………………………  

Дозвольте представитися. – ……………………… 

 

Завдання 7. Запишіть по 2-3 етикетні формули до кожної із зазначених 

мовленнєвих ситуацій, враховуючи вік, стать, соціальне становище 

співрозмовника. 

 

Ситуація Адресат 

 Колега Друг / 

подруга 

Керівник Коханий / 

кохана 

Вітання 

 

 

    

Комплімент 

 

 

    

Відмова 

 

 

    

Прощання 

 

 

    

 

Завдання 8. Ознайомтеся з текстом. Відредагуйте його.  

 

                                                                 «Насамперед не зашкодь!» (Гіппократ) 
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Світовий досвід показує, що лікарі і медичні працівники, як і всі люди, 

роблять помилки, але боязнь розголосу приводить до їх множення і 

повторення. Частота лікарських помилок виявилася при організації в США 

служби добровільного анонімного інформування про помилки медичних 

працівників або їхніх колег. Виявилося, що при умові анонімності лікарі і 

медичні сестри готові приймати участь в моніторингу, визнавати свої 

помилки, повідомляти і аналізувати їх причини. Виявилося, що найчастіше 

помиляються медичні сестри, даючи «не ті ліки» пацієнтам клінік, 

стоматологи, недостатньо кваліфіковано проводять рутинні операції по 

обезболюванню, лікуванні карієсу, постановці імплантів. 

Неправильний діагноз, помилкове лікування, перевищення доз при 

ін’єкціях або призначення ліків, неврахування побічних дій, помилки при 

проведенні процедур, обстеженнях приводять до збільшення стану пацієнта, 

загострень, появи нових хвороб. У народі кажуть: «Залікували!». Або 

жартують: «Щоб у лікарів лікуватися, треба міцне здоров’я мати... Щоб 

витримало лікування!». 

Звичайно, помиляються всі. І лікарі – теж люди. Але це не привід для 

невизнання своїх помилок, замовчування проблем, пов’язаних з недостатньою 

кваліфікацією. На відміну від минулого, коли турботою лікарів було перш за 

все порятунок людей в умовах епідемій, сучасна медицина має справу 

переважно з хронічними інфекційними та неінфекційними (неепідемічними) 

захворюваннями. У цій ситуації особливе значення надається етиці медичного 

персоналу, так як взаємини з пацієнтами виявляються істотною частиною 

загальнотерапевтичного і профілактичного впливу. 

Проблема ятрогеній особливо гостро постає при стресах, після 

пережитих катастроф, коли багато «йдуть у хворобу», намагаючись 

відволіктися від важкої ситуації. Будь-яка необережність при інформуванні 

про діагноз, призначення може зломити людини, і тоді від лікаря поряд з 

лікуванням потрібно психотерапевтичне виведення з цього стану. Багато 

уразливі і беззахисні перед медициною в переломні вікові періоди. До 

ятрогеній схильні недовірливі, самотні люди, пацієнти з ослабленою нервовою 

системою, спілкування з якими підвищує професійну відповідальність лікаря. 

(За інформ. з відкр. джерел) 

 

Завдання 9. Прочитайте висловлювання. Про яке явище йдеться? Доберіть і 

запишіть 2-3 афоризми про силу слова у лікарській практиці. 

 

«Смерть та життя – у владі язика». (Приповісті 18:21) 
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………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  

 

Завдання 10. Прочитайте наведений діалог. Проаналізуйте його зміст. 

Висловіть власну думку щодо коректності мовленнєвої поведінки лікаря в 

цьому тексті.  

 

– Доброго ранку! 

– Доброго ранку! Що вас турбує? 

– У мене годину тому почався дуже сильний головний біль, такого раніше не 

траплялося. 

– А вам важко повертати голову вбік? 

– Так, шия справді напружена. 

– У вас може бути менінгіт, тому ходімо брати кров для аналізу. Не 

хвилюйтеся, це всього лише моя підозра, можливо, ніякого серйозного 

захворювання у вас і немає. 

– Гаразд. 

 

Завдання 11.  З’ясуйте значення слів і складіть із ними словосполучення / 

речення. 

 

Рухомий – рухливий – руховий 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………… 

Гамувати – тамувати 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….  

Положення – становище – стан   

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………… 

Напрям – напрямок 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  
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Завдання 12. Відредагуйте сталі вислови фахового спрямування. 

 

Відобразитися на здоров’ї – ……………………………………….. 

Правий висок – ……………………………………….. 

Дробне харчування – ……………………………………….. 

Дрябла (шкіра) – ……………………………………….. 

Мотати нерви – ……………………………. 

Зсідання крові – ……………………………. 

 

Завдання 13. Прочитайте речення, розставте пропущені розділові знаки. 

Прокоментуйте відповідні пунктуаційні норми. 

 

1) Любителі червоного м’яса схильні до депресії більше ніж ті чий раціон 

складається переважно з овочів молочних продуктів і фруктів. 

2) При вимірюванні тиску завищують показники такі чинники викурена 

сигарета кава холод у приміщенні емоційна напруга стрес фізичні 

навантаження. 

3) Біль у горлі може бути сильним різким стріляючим а може проявлятися 

помірним печінням або дискомфортом що спостерігається постійно або тільки 

при ковтанні або при розмові. 

4) Слід сказати що плацента здатна затримувати багато шкідливих для плода 

речовин але на жаль перед тютюновим димом вона безсила. 

5) Необхідність довше спати може бути одним із проявів серцево-судинної 

патології ендокринного розладу або депресії попередили медики.  

ТЕМА 7. УСНЕ СПІЛКУВАННЯ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ 

 

Заняття 10. 

1. Професійне мовлення та його форми.  Мовленнєва діяльність  

2. Види усного професійного мовлення 

3. Вербальні та невербальні засоби взаємодії у фаховій діяльності 

 

Література: 1-3, 6, 8, 11, 14, 18-19 

 

Дайте відповіді на запитання 

 

Дайте визначення поняття «професійне мовлення». Що таке мовленнєва 

діяльність? Назвіть особливості усного професійного мовлення працівників 
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медичної сфери. Яка з форм професійного мовлення, на вашу думку, є 

складнішою й відповідальнішою? Чому? У яких видах усного професійного 

мовлення реалізується діалог (полілог), а в яких – монолог? Що необхідно 

враховувати при побудові конструктивного діалогу? Назвіть переваги та 

недоліки ділової телефонної розмови. З якою метою проводяться ділова 

бесіда, нарада, перемовини, прес-конференція? Від чого залежить їх успіх? 

Що таке презентаційна промова, яка її структура? Чому мову тілорухів 

називають «паралельною мовою»? Про що свідчить неузгодженість 

вербальної та невербальної складових спілкування? 

 

Завдання 1. Змоделюйте діалог «лікар-пацієнт». 

 

Діалог 1 

− Доброго ранку, лікарю. 

− …………………………………………………………………….. 

− Я до вас вперше.  

− …………………………………………………………………….. 

− Лещенко Ірина Іванівна.  

− …………………………………………………………………….. 

− 43.  

− …………………………………………………………………….. 

− Так, я живу у Вінниці.  

− …………………………………………………………………….. 

− Вулиця Незалежності, 5 квартира 10.  

− …………………………………………………………………….. 

− 093-32-23-455  

− …………………………………………………………………….. 

− Так, працюю.  

− …………………………………………………………………….. 

− Я вихователька в дитячому садку № 1.  

− …………………………………………………………………….. 

− 44-55-66.  

− …………………………………………………………………….. 

− Так, чоловік. Ми живемо разом… 

 

Діалог 2 

− Добрий день, лікарю. 
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− ……………………………………………………… 

− У  мене сильний біль у боці і слабкість. 

− ……………………………………………………… 

− У цьому місці, під ребрами з правого боку. 

– ……………………………………………………… 

− Дуже гострий біль. 

− ……………………………………………………… 

–  Нападами: то схопить, то відпустить.  

− ……………………………………………………… 

− Біль з’являється переважно після їди. Найчастіше після вечері. 

− ……………………………………………………… 

− Якщо з’їм що-небудь жирне або смажене. 

− ……………………………………………………… 

–  Починає морозити, не можу зігрітися. 

− ……………………………………………………… 

− Так, інколи відчуваю в роті гіркоту. 

− ……………………………………………………… 

− Нудота і блювання бувають. 

− ……………………………………………………… 

− Шкіра свербить. 

− ……………………………………………………… 

− Сплю погано. Часто буває безсоння. 

− ……………………………………………………… 

− Не дуже регулярно за цим спостерігаю, але востаннє бачив, що 

сеча темного кольору. 

− ……………………………………………………… 

− Очі і вся шкіра пожовтіли вчора… 

 

Завдання 2.  Назвіть, до якого виду усного професійного мовлення слід 

віднести наведені фрагменти.  

 

А) – Лікарю, добрий день. Ви, я гадаю, добре мене пам’ятаєте... Назаренко 

Галина Василівна. 2 тижні тому була у вас на операції. Я б хотіла висловити 

свої претензії... 

   – Добре. Слухаю. 
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   – Мені не дуже подобається результат. Я не можу звикнути до своєї нової 

зовнішності. За домовленістю під час проведення цієї процедури 

передбачалось ефективне усунення естетичних дефектів на моєму носі. Але… 

 

Б)   – Дозвольте мені розпочати цей святковий вечір, цей невеличкий ювілей 

компанії «Клініка Заблоцького» з  екскурсу в історію створення нашого 

проєкту ...  

Як відомо, у 1995-му я став молодим, як на той час, доцентом 

кафедри медичного інституту і з головою поринув у те, щоб зробити в 

Україні сучасну стоматологію світового рівня. Дуже швидко я зрозумів, 

що в рамках державної установи це зробити неможливо , і почав думати 

про приватний власний проєкт, підшукуючи для цього найкращі місця у 

центрі Львова. 

Я тоді ще не знав, що дорога веде мене у бізнес, а не просто у 

приватну стоматологію. Як це не дивно, але про те, що мені бракує 

грошей, я не думав, а просто «жив» своєю ідеєю... 

 

В)   – У Вас все з цього питання, Юрію Костянтиновичу? 

       – Ні, я б хотів висвітлити ще деякі моменти. 

       – Скільки хвилин Вам потрібно, щоб завершити свою думку? 

       – Вважаю, не більше трьох хвилин... 

 

Г)   – Колеги цінують Вас як високопрофесійного фахівця, шанують як щиру, 

чуйну, завжди готову допомогти людину, вдячні за доброзичливість і 

коректність, захоплюються Вашим умінням втілювати в життя гармонію 

високої духовності і природної людської привабливості. Ваш вагомий внесок 

у медичну науку, сподвижницька викладацька діяльність, розуміння інтересів 

студентства та постійне прагнення самовдосконалення не можуть не 

викликати пошани й гордості ваших колег, друзів та однодумців…  

 

Ґ) – Впевний, що запропоновані мною ініціативи в наших спільних інтересах. 

Про це свідчать вже отримані результати. Пропоную передивитись 

підготовлені нами документи, і Ви переконаєтесь, що це суттєво для Вас і для 

нас однаковою мірою. Сподіваюсь, що ми з Вами зацікавлені разом знайти 

вихід з цієї конфліктної ситуації. 

 

Д) – Доброго ранку всім присутнім! Сьогодні у нас перевірка, тому працюємо 

за звичною схемою: виконуємо свої професійні обов’язки, посміхаємося, 
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спілкуємося ввічливо, тримаємо все в чистоті та порядку. Комісія буде тут о 

десятій. Є запитання? 

– Які відділення перевірятимуть? 

– Сказали, що пологове і гінекологічне. Миколо Павловичу, не підведіть. 

– Так, постараюсь. 

– Ще щось?... Якщо ні, то всім гарного дня! До роботи, колеги! 

 

Е) – Екстрена медична допомога... Слухаю. 

    – Здрастуйте. У мого сина вже 15 хвилин кровотеча з носа та ніяк не 

зупиняється.  

– Що робили? 

– Наклали холодний компрес на перенісся. Але результату немає. 

– У якому положенні перебуває дитина? Хай не лягає. Треба тримати 

ніздрі закритими протягом 10 хвилин, нахилившись трохи вперед і 

дихаючи ротом. 

– Добре, але я дуже нервуюся. Такого у нас досі жодного разу не було. 

– Скільки років вашому сину? 

– Чотири з половиною. 

– Будь ласка, вкажіть його дату та рік народження, прізвище, ім’я та по 

батькові. Яка ваша адреса, контактний телефон? 

– Сидорчук Михайло, 2018 рік народження, 10 вересня. 

– Адреса, телефон? 

– Бульвар Лесі Українки, 10А, квартира 90. Мобільний телефон 093 776 54 

34. 

– Дякую. Ваш виклик прийнято. Чекайте, будь ласка. 

 

Є) – Шановна Ярославо Вікторівно! З якими проблемами до Вас звертаються 

найчастіше? Які хвороби зору найпоширеніші в наш час? 

– У зимовий період часто звертаються з кон’юктивітами, зараз епідемія 

вірусних кон’юктивітів. А взагалі, це зниження зору, короткозорість, 

далекозорість, астегматизм, катаракта, макулодистрофія, глаукома, у дітей – 

амбліопія (коли раптом батьки дізнаються, що одне око не бачить), косоокість. 

Косоокість потрібно діагностувати до того, як вона виникла. Точніше 

схильність до неї. А не тоді, коли проблема вже існує. 

 
Завдання 3. Наведіть власні зразки до 3 різновидів усного фахового мовлення 

медиків (напр., службова бесіда щодо тактики ведення пацієнта, бесіда з 

пацієнтом, бесіда з родичами пацієнта…. ) 
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………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………… 

 
Завдання 4. Подивіться інтерв’ю з молодою лікаркою 

(https://www.youtube.com/watch?v=_2yLXkweBZ0). Проаналізуйте цей 

різновид усного фахового мовлення з позиції дотримання ознак 

комунікативної культури мовлення. Випишіть приклади порушення мовних 

норм і відредагуйте їх.  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 5. Підготуйте виступ про професію, яку ви опановуєте, навчаючись 

в університеті. Використайте орієнтовний план: 

 

1. Як ви можете себе представити? (ПІБ, звідки ви, ключові риси характеру / 3 

слова, що можуть описати вас….) 

2. Що спонукало вас обрати професію лікаря?  

3. Що вам відомо про майбутній фах / спеціалізацію? (історичний екскурс) 

4. Наскільки професія (спеціалізація) важлива, актуальна сьогодні, на 

перспективу? 

5. Які ділові, моральні якості сприятимуть успішній професійній діяльності? 

6. Яким професіоналом ви бачите  себе в майбутньому (через 10-15 років)?  

 
Завдання 6. Розіграйте рольові ігри.  

 

1) ГРА «Передчасне закінчення робочого дня» (10-15 хв.).  

Учасників – 2: керівник і лікар, усі інші – експерти. 

Мета: формування загальних навичок ведення службової бесіди. 

    

Інформація для керівника: 

https://www.youtube.com/watch?v=_2yLXkweBZ0
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Ви – завідувач терапевтичного відділення обласної лікарні. Один із 

ваших лікарів нещодавно почав закінчувати робочий день на 15 хв. раніше, 

ніж обумовлено посадовими обов’язками і графіком прийому пацієнтів. 

Дозволяти подібне не можна, і ви викликаєте цього лікаря на розмову…  

 

   Інформація для лікаря: 

Ви – лікар терапевтичного віділення обласної лікарні. Влаштувалися на 

роботу декілька років тому, коли жили неподалік. Тепер у вашій сім’ї 

поповнення, і ви переїхали в більший будинок, але він розташований за містом 

далеко від роботи. Автобус, яким ви добираєтеся додому і який може уникнути 

заторів у вечірній час-пік, вирушає майже одразу, як тільки закінчується 

робочий день. Якщо ви на нього не встигаєте, то цілу годину доводиться 

чекати на інший автобус. Окрім того, ви потрапляєте у 1,5-годинний «корок». 

Тому, щоб вчасно приїхати додому, ви почали закінчувати робочий день на 15 

хв. раніше. Звичайно, керівник це помітив і викликав вас до себе на розмову… 

 

Інформація для експертів: 

Чому працівник завчасно збирається з роботи додому? Це негативний 

приклад для інших співробітників.  

До обов’язків експертів входить оцінка: А) змістовності, логічності та 

послідовності побудови діалогу; Б) культури мовлення; В) культури 

невербальної поведінки учасників гри. 

 

2) ГРА «На прийомі в терапевта» (10-15 хв.).  

Учасників – 2: лікар і пацієнт, усі інші – експерти. 

Мета – моделювання професійно орієнтованої ділової бесіди. 

    

Інформація для пацієнта: 

Ви – знервована істерична пацієнтка (60+). Є небагато хроніки і вікових 

проблем із здоров’ям (тиск, серце), час від часу турбують інші проблеми (очі, 

спина…). Пів року тому проходили лікування від ковід-19 у стаціонарі. 

Спостергався постковідний синдром (запаморочення, тиск, депресивні 

настрої). Вакцинуватися побоялися (ще й заспокоювали себе тим, що захист 

пів року є). Кілька днів тому відчули нежить. Температура піднялася на другий 

день (38) і тримається досі (5-й день). Сатурація 95.  

Пацієнтка лікується вітамінами, продовжує пити раніше початі 

препарати  – Омега-3, магнікор, симптоматично – від підвищеного тиску. 

Температура збивається до нормальних значень добре (1-2 рази на добу), але 

наявні катаральні явища, інтоксикація і великий страх, що це знову  ковід-19 
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(Дельта). Виснаження від безсоння і тривожних думок ускладнюють фізичний 

стан. Зараз ви на консультації в лікаря-терапевта. 

 

Інформація для лікаря: 

Ви – лікар-терапевт. Зараз іде прийом абмулаторних хворих. До вас 

приходить пацієнтка. Ви повинні за допомогою діалогу дізнатися про те, що її 

турбує, уточнити скарги, провести огляд, вивчити дані досліджень, за 

необхідності призначати додаткові, поставити діагноз, обґрунтувати його і 

призначити лікування. 

 

Інформація для експертів: 

Чи правильно терапевт спілкується з емоційно неврівноваженою 

пацієнткою? Чи правильно зроблені призначення? 

До обов’язків експертів входить оцінка: А) змістовності, логічності та 

послідовності побудови діалогу; Б) культури мовлення; В) культури 

невербальної поведінки учасників гри. 

 

Завдання 7. Ділова гра «Серце» (за Оленою Ємельяновою)  

Учасники – уся група. 

Мета: розвиток умінь аргументувати думку, відстоювати власну позицію у 

фахово орієнтованій дискусії.  

 

Хід гри: Лікарня, яка спеціалізується на хірургії та трансплантології. Уявіть, 

що ви – бригада хірургів. Несподівано до кардіовідділення надходить 

донорське серце. У лікарів є обмежений час для ухвалення одностайного 

рішення, кому саме орган буде пересаджено. У черзі на хірургічне втручання 

у стані середньої тяжкості перебувають такі пацієнти:  

– літній професор (65 років), котрий займається розробкою вакцини проти 

раку і робота якого близька до завершення;  

– 16-річна вагітна дівчина-сирота;  

– священник, 49 років;  

– вчителька-одиначка, 38 років, мати двох дітей, чоловік загинув на фронті;  

– талановита дівчинка-скрипалька, 12 років;  

– чоловік, 29 років, бізнесмен, постраждав в автокатастрофі, може надати 

фінансову допомогу клініці;  

– хлопчик, 5 років, єдина дитина в сім’ї, затримка психічного розвитку; 

– жінка, 32 роки, представниця комерційного сексу, ВІЛ-інфікована; 

– студент, 19 років, депресії, кілька спроб суїциду; 
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– жінка, 55 років, багатодітна мати; 

– колишній чемпіон спорту міжнародного класу, 30 років, постраждав через 

захоплення екстремальними трюками. 

   

Майбутні лікарі мають обрати претендента на пересадку серця. Їм 

потрібно навести аргументи щодо свого рішення й переконати інших 

учасників обговорення у його доцільності. 

 

Завдання 8. За результатами спілкування з однокурсниками з’ясуйте, які 

невербальні засоби у співбесідників можуть означати радість, розпач, 

неуважність, небажання спілкуватись, презирство, нерішучість, 

зацікавленість, доброзичливість, пригніченість, задоволення, благання, гнів, 

зверхність, байдужість, недовіру, приреченість, приховування почуттів. 

 

Завдання 9. Прочитайте уривок з тексту А. Содомори «Рука». Складіть свій 

текст (за вибором): а) «Погляд»; б) «Усмішка»; в) «Голос» тощо.  

 

І навіть, коли мовою володіємо досконало, без рук, які теж по-своєму 

промовисті, не обходимося. Рука кличе, рука – проганяє. Рукою привітно 

махаємо, рукою – погрожуємо. Руками розводимо, руки опускаємо. Руками 

сплескуємо чи хапаємося за голову. Руки схрещуємо на грудях, переплітаємо, 

заломлюємо, ламаємо, складаємо до молитви. Руки зводимо до неба, 

закладаємо за спину, потираємо від задоволення, плещемо в долоні. Руки 

подаємо назустріч; руками відсахуємося. Руками закриваємо обличчя, аби не 

бачити; дивимося з-під долоні – аби краще бачити… У кожному русі – стан 

душі, вияв бажання, волі. Навіть голосуємо – руками. Бо рука – то голос. Коли 

мовчимо – говорять руки. Вони, як і душа, рідко бувають непорушними. Хіба 

що при молитві: долонею до долоні, пальцем до пальця. Але ця непорушність, 

повторюємо, – не бездіяльна, бо й по руках, не розпорошуючись, молитовна 

енергія струмить угору, до Всевишнього. 

Хрестимося правицею, а далі складаємо до молитви і правицю, і лівицю. 

Тут вони рівноправні, єдині. Але це – молитва. В житті ж, буває, права рука не 

відає, що творить ліва. Роздвоюємося. Втрачаємо єдність самі з собою… 

Рука сіяча, рука гладіатора. Рука скрипаля, рука каменяра. Рука 

жонглера, рука весляра. Рука диригента, рука маляра… Рука на кермі, на 

живчику, на Євангелії… Рука, що виводить першу літеру, рука – що пише 

заповіт… Рука в кишені, рука – до кишені… Руки, руки, руки… Виліплюючи 

їх – самі лише руки – Роден ліпив саме життя, найвиразніший, 

найкрасномовніший його вияв. 
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Завдання 10.  Прочитайте речення. Поясніть орфограми. 

 

1) У 2006 році група вчених/акустиків з (Н, н)аціональної (А, а)кадемії 

(Н, н)аук (У, у)країни створила комп...ютерний фонендоскоп. 

2) Зазвичай акне розвиваєт...ся на фоні себореї, нервового перевтомлен...я, 

шлунково/кишкових розладів, гіпо/вітамінозів, ендокрино/патії та 

не/дотримання гігієни шкіри. 

3) Перші одно/разові медичні рукавички були виготовлені в 1964 році 

компанією (A, а)nsell (А, а)встрія), і з тих пір не/можливо уявити медичну 

галузь без них. 

4) За даними (В, в)сесвітньої (О, о)рганізації (О, о)хорони 

(З, з)доров’я, в/наслідок зловживання алкоголем у світі кожен рік пом...рає 

близ...ко 2,5 міл...йона осіб. 

5) Пологовий будинок є самостійним лікувально/профілактичним закладом, 

який забе...печує надан...я акушерсько/гінекологічної та неонатологічної 

стаціонарної допомоги. 

6) Гіп...ократ – грец...кий лікар (З, з)олотої (Д, д)оби (А, а)фін ((К, к)ласична 

(Г, г)реція), який в...ажаєт...ся однією з найвизначніших осіб в історії 

медицини.  

 

Завдання 11. З’ясуйте джерело, значення і спосіб творення наведених 

медичних термінів. Як вони називаються? 

 

Наприклад, гіпнофобія (від гр. -hypn- ‘сон’. Гіпнос – бог сну у греків, син Ночі 

й Темряви; фобія (від дав. -гр. φόβος – ‘страх, хворобливий страх’) – боязнь 

сну через страх померти у цьому неконтрольованому фізіологічному процесі. 

Спосіб творення – осново- та словоскладання. 

 

Морфій – …………………………….…………………………….……………… 

……………………………………………………………………………………… 

Венерологія – …………………………….…………………………….………….. 

……………………………………………………………………………………… 

Нарцисизм – …………………………….…………………………….………….. 

……………………………………………………………………………………… 

Танатофобія – …………………………….………………………...……………. 

……………………………………………………………………………………… 

Ахіллотомія – …………………………….……………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Паніка – …………………………………….…………………………….………… 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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……………………………………………………………………………………… 

Гігієна – ………………………………….…………………………….………...…  

……………………………………………………………………………………… 

Психіатрія – …………………………….…………………………….……...…….. 

………………………………………………………………………………………

Мікрофлора – …………………………….…………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………

Сифіліс – …………………………….…………………………….…………......... 

………………………………………………………………………………………. 

Німфоманія – …………………………….…………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………. 

Сомнамбулізм – …………………………….…………………………….……...... 

………………………………………………………………………………………. 

Амнезія – …………………………………………………………………….......... 

........................................................................................................................ 

Ехолалія – ……………………………………………………………………......... 

........................................................................................................................ 

 

Завдання 12. З’ясуйте значення слів і складіть із ними словосполучення / 

речення. 

 

Кров’яний – кров’янистий 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  

Виключно – винятково 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

Периферійний – периферичний 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

Коагулянт – коагулят 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Завдання 13. Відредагуйте сталі вислови фахового спрямування. 

 

Очні каплі – ……………………………. 

Представляти собою – ……………………………. 

Жирова клітчатка – ……………………………. 
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Падати на копчик – ……………………………. 

Дає про себе знати – ……………………………. 

Летюча речовина – ……………………………. 

 

Завдання 14. Прочитайте текст. Розставте розділові знаки і поясніть правила 

їх уживання.   

Малий зріст великі проблеми 

 

Кожна третя дитина з тих що звертаються до дитячого ендокринолога 

має проблеми росту фізичного чи статевого розвитку. Причини можуть бути 

різні пологова травма хромосомна патологія спадкова схильність. Іноді нанізм 

карликовість розвивається у дітей внаслідок недоїдання тяжких хронічних 

хвороб ниркової недостатності ревматизму вад серця. У окремої групи дітей 

зріст гальмується через операції на гіпофізі виконані з приводу пухлин та 

інших патологій. 

У народі таких людей називають ліліпутами. Ліліпутів не слід плутати з 

хворими на генетичну хондродистрофію у яких непропорційно великого 

розміру голова та тіло але дуже короткі руки і ноги. У народі саме таких людей 

називають карликами їх охоче знімають у кіно особливо часто вони 

з’являються в сюжетах із життя королів. Карлики розважали вінценосних осіб. 

Побутує думка що вони розумніші та хитріші за нормально розвинених у 

фізичному розумінні людей цілком здатні до продовження роду і діти їх 

можуть мати нормальний зріст.    

На відміну від генетично запрограмованих карликів ліліпутам ще можна 

допомогти. У багатьох країнах це звична річ. Якщо вчасно виявити патологію 

росту та правильно лікувати дитину вона може виростати за рік на 12 см і через 

3 роки досягти нормального зросту.   

За неофіційними даними в Україні 500 таких дітей. Визначити чи є у 

дитини резерви росту і призначити адекватне лікування здатний тільки 

досвідчений фахівець. Коли ж за цю справу береться дилетант наслідки 

можуть бути дуже сумними... (З підр.) 

 

ТЕМА 8. СТИЛІСТИЧНИЙ  АСПЕКТ ФАХОВОЇ МОВИ МЕДИЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ  

 

Заняття 11. 

1. Науковий стиль: мовні і жанрові особливості, підстилі 

2. Історія становлення і розвитку наукового стилю сучасної української 

літературної мови 
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3. Найтиповіші наукові тексти та їх характеристика 

 

Література: 1-2, 10-11, 13-15, 19 

 

Дайте відповіді на запитання 

 

Обґрунтуйте думку про те, що професійна медична сфера є інтеграцією 

офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів мови. Схарактеризуйте 

науковий стиль: його функції, сферу функціонування, загальні та мовні ознаки.  

Назвіть різновиди (підстилі) наукового стилю, їхні особливості. Висвітліть 

історію становлення і розвитку мови науки. Що таке «текст», які його 

основні ознаки? Вкажіть первинні і вторинні жанри наукового стилю. Дайте 

характеристику структури і змісту таких наукових текстів: план, тези, 

анотація, конспект, відгук, рецензія, реферат, курсова та дипломна робота, 

стаття, дисертація, монографія, підручник. 

 

Завдання 1. Прочитайте наведений текст. Доведіть, що він є зразком 

наукового стилю, охарактеризувавши його мовні ознаки.  

 

 Проведені в Україні епідеміологічні дослідження свідчать про те, що при 

стандартній консервативній терапії тривалістю до 4-х місяців загоєння 

венозних трофічних виразок наступає лише у 50 % випадків, 20 % не 

загоюється після 2-х років лікування, а після 5-ти років у 8 % пацієнтів 

виразковий дефект залишається відкритим (Чернуха Л., 2017). Хронічні 

венозні виразки призводять до втрати працездатності у 45 % хворих, які 

обмежені в мобільності і змушені пересуватись лише в межах дому (Кобза І., 

2016), а довготривалий процес лікування несе за собою значні фінансові 

затрати (Черняк В., 2019). 

Лексика Морфологічні 

засоби 

Синтаксис Наявність 

схем, 

таблиць, 

графіків... 

Наявність 

цитат і 

посилань на 

першоджерела 
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Завдання 2. Наведіть уривки текстів фахового спрямування до кожного із 

підстилів наукового стилю. 

 

Власне науковий: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Науково-популярний: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Науково-навчальний: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Науково-публіцистичний: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Виробничо-технічний: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Завдання 3. Ознайомтеся з матеріалом про історію становлення і розвитку 

української наукової мови медицини. Заповніть таблицю. 

  

Науковець Роки 

життя 

Мовознавчі праці, 

присвячені медичній 

термінології 

Основні наукові 

міркування щодо 

наукової мови 

медицини 

Іван 

Верхратський 

 

 

   

Євген Озаркевич 

 

 

 

   

Олена Курило 

 

 

 

   

Мартирій Галин 

 

 

 

   

В.Ф. Кисільов 

 

 

 

   

 

Завдання 4.  Прочитайте текст. Який підстиль наведеного зразка? Доберіть до 

тексту заголовок, розподіліть на абзаци. Складіть план: 1) називний; 2) 

питальний; 3) тезовий. 

  

Організм людини піддається постійному навантаженню, не тільки фізичному, 

а й емоційному. Стрес, невтішні щоденні новини, завантаженість на роботі, 

сесія, підготовка до важливої події – ці чинники фактично вичавлюють останні 

життєві соки, через що людина відчуває себе знесиленою та апатичною. В 

мережі ми часто бачимо, як люди приписують собі діагноз хронічної втоми, та 

чи дійсно це достовірна інформація? Як запідозрити синдром хронічної втоми 

і як його лікувати? Кожен з нас відчував втому, і це нормально. Організм не 
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може активно працювати 24/7, він потребує час на відновлення. Тому активна 

рухова і навіть емоційна діяльність повинна чергуватися із відпочинком (сон, 

медитація і навіть режим повного лінивого лежання на ліжку). Далеко не 

кожен може похвалитися здоровим 7-годинним сном. А це вже ледь не перша 

причина розвитку хронічної втоми. На жаль, люди не чітко розуміють, яка 

різниця між звичайним виснаженням та синдромом хронічної втоми. Тому до 

цього явища в останні роки ставляться без потрібної серйозності, мовляв, 

навигадували собі діагнозів в інтернеті і самі себе лікують. Все-таки синдром 

хронічної втоми є офіційним захворюванням, внесеним у Міжнародну 

класифікацію хвороб (МКХ): МКХ-10: клас – «Хвороби нервової системи», 

код G93.3, назва – «Синдром стомлюваності після перенесеної вірусної 

хвороби». У даному випадку це патологія, що обумовлена загальним 

виснаженням організму після інфекційного захворювання з розвитком 

когнітивних порушень та подальших соматичних захворювань. На сьогодні 

поширеним явищем є постковідний синдром хронічної втоми. Варто звернути 

увагу на прості повсякденні речі, які можуть наштовхнути нас на підозру щодо 

проблеми. На синдром хронічної втоми вказують такі ознаки: відсутність 

навіть короткочасного приливу енергії після споживання швидких вуглеводів 

чи кофеїну; відчуття сильної втоми навіть після тривалого міцного сну; 

сонливість удень та безсоння вночі; втрата відчуття радості та задоволення від 

речей, які раніше підіймали настрій; повне виконання рутинних дій «на 

автоматі»; епізодичні випадіння подій, порушення пам’яті; значне зниження 

рівня уваги та мислення; періодичні болі у м’язах та суглобах; порушення 

травної системи; втрата апетиту, різка зміна смакових уподобань; поява 

головного болю напруги. Межа між синдромом хронічної втоми та 

соматичною патологіє є дуже тонкою та хиткою, тому не завжди проблема 

встановлюється чітко. Ми знаємо, що хронічний стрес є причиною вагомої 

частки захворювань. Тому розвиток синдрому хронічної втоми внаслідок 

емоційних переживань є не повністю вивченим явищем. Якщо ретельно 

обстежити людину, яка скаржиться на синдром хронічної втоми, ми в будь-

якому випадку можемо знайти або антитіла після інфекційного захворювання, 

на яке пацієнт міг навіть не звернути увагу, або хронічну патологію у сонному 

стані, або ендокринні порушення і т.ін., недостатність поживних речовин у 

раціоні, порушення режиму відпочинку. Що було перше: курка чи яйце, тобто 

синдром хронічної втоми чи соматична патологія – у кожному випадку це 

загадка. Тому поки синдром хронічної втоми як синонім так званого 

«емоційного вигорання» – явище більш віртуальне та абстрактне, його можна 

застосовувати скоріш у ліричній літературі, а не в медичній 
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документації. Рекомендую частіше звертатися до офіційних медичних джерел, 

а не до думок «інфлуенсерів» і телевізійник порадників. Довіртеся лікарям! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Завдання 5. Ознайомтеся з анотаціями різного типу – до статті, до книги, до 

дисертації. Визначте спільне і відмінне у цих текстах. 

 

Ознаки Анотація до 

статті 

Анотація до 

книги 

Анотація до 

дисертації 

1. Невеликий 

обсяг тексту 

2.  

 

 

 

 

 

+ + - 

Завдання 6. Прочитайте текст. Складіть анотацію до цієї книги у власне 

науковому підстилі. 

Ендерс Дж. Внутрішня історія. Кишечник – найцікавіший орган нашого 

тіла. Харків: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. 288 с. 

До вашої уваги – його величність кишечник! Так-так, саме він! Ви ще 

соромитеся говорити про цей дуже важливий та цікавий орган свого тіла? 

Дарма! Тому що саме від його роботи залежить не тільки гарне фізичне 

самопочуття, але й ваш настрій та психічний стан. Узагалі, що ми знаємо про 
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кишечник? Здається, зовсім небагато! Але ж це цілий світ зі своїми правилами, 

обов’язками, громадянами – і навіть злочинцями! Ця книга покликана змінити 

існуючий стан речей. Ви дізнаєтеся про структуру та принципи роботи 

кишечника, роль кишкової флори, вплив кишечника на мозок та зв’язок 

імунної системи і бактерій... Тож запрошуємо до захопливої подорожі травним 

шляхом! Обіцяємо, нудно не буде!  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Завдання 7. Напишіть стислий відгук (не менше 1800 знаків) на статтю 

В.С. Копчі «ДЕЩО ПРО ЛЕКСИКУ ЛІКАРІВ» (https://ojs.tdmu.edu.ua › article 

› download), використовуючи такі стійкі сполуки: робота присвячена 

актуальній темі…; у науковій праці розв’язуються (висвітлюються, 

досліджуються, ставляться, порушуються) проблеми (питання)...;  

дослідження складається…; автор детально аналізує…, наводить 

переконливі приклади...; отже, праця має важливе значення для… 

 

План: 

1. Опис джерельної бази (назва статті, інформація про автора, де 

опубліковано). 

2. Тема статті. 

3. Проблеми, порушені в роботі. 

4. Короткий виклад змісту статті, її основних питань. 

5. Оцінка змісту і форми тексту. 

6. Узагальнені висновки. 

 

Завдання 8. Відредагуйте текст, уникнувши лексико-граматичних помилок. 

 

 Багато хто вважають, що близорукість являє собою результат значного 

фізичного навантаження. Але в останній час учені схиляються до думки, що 

головною причиною близорукості є нестача сонячного світла. 

 Світ охоплений епідемією близорукості, так як сучасні діти мало часу 

проводять на відкритому повітрі. І справа не лише в гаджетах чи книжках, а в 

тому, що через них діти більшу частину дня знаходяться у приміщеннях.   
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Недавнє дослідження було присвячене порівнянню китайських дітей у 

Сіднеї і китайських дітей у Сингапурі. Учені виявили, що діти, проживаючі в 

Австралії, рідше страждали близорукістю. У сіднейській групі міопія 

розвивалася в 3% випадків, а в сингапурській – в 29%. В Австралії китайські 

діти проводили у середньому 13 год. у тиждень на вулиці, а в Сингапурі – 

всього 3. Близорукість викликає подовження очного яблука.  У результаті 

промені фокусуються перед сітчаткою, і віддалені об’єкти виглядають 

розмитими. На думку вчених, сонячне світло попереджає розвитку міопії, тому 

що воно стимулює вироблення допаміна в сітчатці. Цей нейротрансміттер, у 

свою чергу, блокує подовження очного яблука. Лікарі радять, що для 

профілактики близорукості діти у віці до 6 років повинні проводити мінімум 

10 годин у тиждень на свіжому повітрі. (За інформ. з відкр. джерел) 

 

Завдання 9.  З’ясуйте значення слів і складіть із ними словосполучення / 

речення. 

 

Смертність – летальність 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  

Закінчити – завершити  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

Стосунок – відношення – відносини – взаємини – ставлення  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

Олія – масло 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 10. Відредагуйте сталі вислови фахового спрямування. 

 

Рахуватися з обставинами – ……………………………. 

Ниркова лоханка – ……………………………. 

Обезвожений організм – ……………………………. 

Повідомити наступне – ……………………………. 

Область поширення інфекції – ……………………………. 
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Носова перегородка – ……………………………. 

 

Завдання 11. Прочитайте речення. Розставте розділові знаки і поясніть 

правила їх уживання.   

 

1) Ознаки дефіциту Омега-3 в організмі людини сухість шкіри ламкість нігтів 

і волосся лупа нервозність тривожні стани зниження пам’яті і зору. 

2) Важливо розуміти що психологічна стійкість це не про те щоби “зберегти 

обличчя” замовчувати свої переживання чи вдавати що все гаразд коли вам 

складно.  

3) Гіппократ говорив Існує три типи лікарів. Один з них лікує травами другий 

ножем третій словом. То звернімося до того хто лікує словом адже лікуючи 

тіло він лікує й душу. 

4) Чи то в дитини ГРВІ чи бронхіт чи отит чи вітряна віспа чи хвороба Коксакі 

чи епілепсія бронхіальна астма дитина після вакцинації тощо дитину можна 

купати. 

5) Ті літні люди в раціоні яких мало фруктів та овочів зате багато простих 

вуглеводів напівфабрикатів смаженої їжі та газованих напоїв ризикують 

утричі частіше захворіти на деменцію ніж їхні однолітки які віддають перевагу 

здоровій їжі. 

 

Заняття 12. 

1.  Загальні правила цитування та посилання на використані  джерела     

2. Довідково-бібліографічний апарат наукового твору  

 

Література: 1, 13, 15 

 

Дайте відповіді на запитання 

 

Назвіть загальні вимоги до оформлення наукової роботи. Що таке цитування, 

посилання на використані джерела? З якою метою вони використовуються? 

Сформулюйте загальні правила цитування та посилання на використані 

джерела. Розкрийте сутність поняття «бібліографія». Назвіть основні та 

факультативні елементи бібліографічного опису. Якими є правила 

оформлення списку використаних джерел? Що таке культура 

бібліографічних посилань? 

 

Завдання 1. Прочитайте афоризми. Введіть їх у контекст за допомогою 

конструкцій: як зазначає…, …пише…, …сказав, що…, …вважає, що… та ін.  
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1) Лікар повинен бути одягнений у багатий одяг, носити на руці дорогого 

персня, мати найкращого коня, щоб думи про хліб насущний не відволікали 

лікаря від турбот про пацієнта (Абу Алі аль-Хусейн ібн Абдаллах ібн 

Сіна (Авіценна) (980 – 1037), таджицький лікар-полімат).  

2) Якщо хворому після розмови з лікарем не стало легше, то це не лікар 

(Володимир Михайлович Бехтерєв (1857 – 1927), російський невропатолог, 

психіатр і психолог) 

3) Не слід лікувати очі, не вилікувавши голову, а голову – не звернувши увагу 

на тіло, а тіло – не оздоровивши душу (Залмоксис, фракійський лікар (6 ст. до 

н.е.) 

4) Коли лікар виліковує 10-15 хворих, його готові прославляти, але той, хто 

запобіг захворюванням тисячі і сотні тисяч чоловік, лишається непомітним, бо 

ж як оцінити те, що не сталося… (Лев Васильович Громашевський (1887 – 

1980), український епідеміолог) 

   

Завдання 2. Прочитайте уривки зі статті М.І. Дземан «ДО 100-РІЧЧЯ 

ЗАСНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ: 

АКЦЕНТОВАНІ ПИТАННЯ В ДИСКУРСІ ЕВОЛЮЦІЇ МЕДИЧНИХ 

ПІЗНАНЬ УКРАЇНЦІВ (2-е подання)». Поясніть правила оформлення цитат. 

(https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/456302.pdf) 

 

1) У науковому плані найвиваженішою щодо монастирського різновиду 

стародавньої медицини виглядає оцінка С.А. Верхратського та 

П.Ю. Заблудовського [107]. Вони зазначають, що «у цілому монастирі не 

стали центрами надання медичної допомоги, не було створено і шкіл для 

підготовки лікарів», але при цьому визнають за монастирями їх визначну роль 

у розвитку та збереженні медичних знань.  

 

2) Є літописні дані, що особистим лічцем у Володимира Святославовича був 

Іван Смера, якого князь 980 року посилав у Грецію та балканські країни по 

науку [104]. Були й жінки-цілительниці. Так, проста селянська дівчина, дочка 

бортника Февронія, яка дістала медичні знання від своїх батьків, успішно 

застосовувала їх на практиці й лікувала муромського князя [101, 108]. З юних 

літ вивчала медицину й онука князя Володимира Мономаха Євпраксія 

Мстиславівна (1108-1172 рр.) [101, 109]. 

 

3) Якщо зважити на те, що, за даними Василя Плюща [133], у XVIII сторіччі 

(від року 1702 по 1800) докторські дисертації по медицині загалом захистили 

https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/456302.pdf
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62 українці, то можемо констатувати, що левова частина з них є вихованцями 

Києво-Могилянської академії. За відсутності можливостей повернутись і 

працювати в Україні переважна їх більшість працювала у вищих навчальних 

закладах Росії та Європи. Вихованці Києво-Могилянської академії в 

Російській імперії стали фундаторами таких медичних наук, як акушерство, 

фармакологія, педіатрія, епідеміологія, мікроскопічна анатомія, були 

видатними організаторами науково-дослідного й викладацького процесів [132, 

133].  

 

4) Знаменитий вихованець Києво-Могилянської академії, переслідуваний 

світськими та духовними властями мандрівний філософ, знаменитий 

український просвітитель-гуманіст, поет, педагог Григорій Сковорода на 

запрошення цариці Катерини II переселитись до Петербургу відповів просто і 

зрозуміло: «Скажіть цариці, що я не покину України – мені дудка й вівця 

дорожчі царського вінця» [122]. 

 

5) На час відкриття медичного факультету Університету св. Володимира (у 

1841 році) у Києві функціонувало два лікувальні заклади [144-146] – 

військовий шпиталь (заснований у 1755 році) і Кирилівська лікарня (відкрита 

в 1786 році). 

 

Завдання 3. Складіть бібліографію українською мовою на будь-яку тему за 

вашою майбутньою спеціалізацією (не менше 7 позицій) за стандартом 

ДСТУ 8302:2015. Серед джерел мають бути: 

 

1) Книга 1-3 авторів: 

………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………….. 

2) Книга 4 і більше авторів: 

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….... 

3) Книга за загальною редакцією: 

………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………….. 

4) Дисертація: 

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….... 

5) Частина продовжуваного видання: 



112 
 

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….... 

6) Частина періодичного видання: 

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….. 

7) Електронне джерело: 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..... 

 

Завдання 4. Відредагуйте список використаної літератури та подайте його за 

алфавітним принципом.  

 

1) Кулініч О.О. Рекомендації з діагностики, профілактики та лікування. 

«Превентивна кардіологія». 2007. № 4. Серцево-судинні захворювання. С. 88–

92. 

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….... 

 

2) Оперативна хірургія та топографічна анатомія : підручник /  

М.П.  Ковальський,  Ю.Т. Ахтемійчук, Ю.М. Вовк. Всеукраїнське 

спеціалізоване видавництво «Медицина», Львів, 2020. 327 с. 

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….... 

 

3) Л.В. Гречанська, С.П. Остапенко, П.В. Федорич. Складнощі діагностики і 

лікування споротрихозу шкіри // Практична дерматологія. 2021. № 4. С. 12–18. 

URL: https://kiai.com.ua/ua/archive/2021/6%28135%29/pages-12-

18/skladnoshchi-diagnostiki-i-likuvannya-sporotrihozu-shkiri (дата звернення: 

26.09.2021). 

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….... 

 

4) Петрук Л.Г. Діагностика і лікування сенсоневральних слухових та 

вестибулярних порушень у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення 

бойових дій : дис. ... д-ра. мед. наук : 14.01.19 – отоларингологія / Державна 

установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН 

України». Київ, 2021. 371 с.  

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….... 
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5) Ждан В.М. Ефективність карведилолу в лікуванні артеріальної гіпертензії у 

хворих на цукровий діабет ІІ типу. В.М. Ждан, С.Г. Стародубцев, 

І.В.  Іваницький. Актуальні проблеми сучасної медицини.  2006.  Вип. 4 (16). 

Т. 6. С. 26–29. 

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….... 

 

Завдання 5.  Доберіть власні 3-5 прикладів абсолютної синонімії у медичному 

мовленні. Висловіть думку щодо згаданого явища. 

 

Наприклад, легіонельоз – хвороба легіонерів – піттсбурзька пневмонія – 

понтіанская лихоманка, легіонелла інфекція, лихоманка Форт Брагг.  

 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 6.  Прочитайте речення. Поясніть орфограми. 

 

1) Д...фіцит поживних речовин, як/от вітаміни групи В, С і Е, магній і омега-3 

жирні кислоти, може негативно вплинути на настрій, рівень тривоги та навіть 

функціонуван...я нервової системи. 

2) Медичний працівник, який вчинив суспільно/небезпечні дії, під...аєт...ся не/ 

тіл...ки морал...ній оцінці з боку суспіл...ства, а й несе юридичну 

відповідал...ніст... . 

3) Історикам не/багато відомо про жінок/лікарів (С, с)тародавнього (Р, р)иму 

до початку (Х, х)ристиянської (Е, е)ри. 

4) Людина в л...таргічному сні стає не/рухомою, але зберігає свої жит...єві 

функції – у неї є серцебит...я, дихан...я, мозкова діяльність. 

5) Далекозорість є вадою зору, що виникає в/наслідок змін оптичної системи 

ока, і проявляєт...ся у вигляді не/здатності ...фокусувати зір на пр...леглому 

об...єкті.  
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6) Зв...язок між кофеїном і тривогою не/очевидний, проте саме він є основним 

триг...ером тривожного стану.  

 

Завдання 7.  З’ясуйте значення слів і складіть із ними словосполучення / 

речення. 

 

Настій – настоянка 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

Чисельний – численний – числовий  

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

Ушкоджувати – пошкоджувати 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

Напруження – напруга – напруженість 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 

Завдання 8. Відредагуйте сталі вислови фахового спрямування. 

 

Багатий вітамінами – ……………………………. 

Приток крові – ……………………………. 

Рихла тканина – ……………………………. 

Розхідні матеріали – ……………………………. 

Сиворотка крові – ……………………………. 

Покінчити життя самогубством – ……………………………. 

 

Завдання 9. Прочитайте текст. Розставте розділові знаки і поясніть правила їх 

уживання.   

 

Навіть роздуми про позіхання можуть змусити вас позіхнути. Позіхають 

всі зокрема й тварини. І вам не варто стримуватися оскільки тіло потребує 

цього. Це одна з найбільш заразних неконтрольованих дій. Якщо ви дуже 

багато позіхаєте спробуйте кілька разів глибоко вдихнути і видихнути через 

ніс тому що ваше тіло може потребувати більшої кількості кисню. Є багато 

теорій які пояснюють чому люди позіхають. Одна з найпопулярніших 
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твердить що позіхання допомагає організму отримувати більше кисню. Але ця 

теорія майже спростована. Найбільш науково обґрунтована теорія пояснює що 

позіхання це спосіб регуляції температури мозку. Наприклад якщо 

температура мозку виходить за межі норми, вдихання повітря може допомогти 

його охолодити. Вчені також дослідили що взимку ми позіхаємо рідше. (За 

інформ. з відкр. джерел) 

 

Заняття 13. 

1. Офіційно-діловий стиль: загальна характеристика, мовні особливості 

2. Різновиди офіційно-ділового стилю 

3. Історія становлення і розвитку ОДС сучасної української літературної мови 

4. Поняття про документ. Класифікація та реквізити документів 

5. Типи документів за призначенням 

6. Найпоширеніші документи щодо особового складу (автобіографія, заява, 

резюме) 

7. Пояснювальна записка, мотиваційний лист як зразки довідково-

інформаційних документів  

 

Література: 1, 7-11, 13-14, 18-19 

 

Дайте відповіді на запитання 

 

Схарактеризуйте офіційно-діловий стиль: його функції, сферу реалізації, 

загальні та мовні ознаки. Висвітліть історію становлення й формування 

офіційно-ділового стилю України. Дайте характеристику різновидам ОДС. 

Яке значення мають документи? Що таке документ? Які функції він виконує? 

За якими ознаками класифікуються документи? Назвіть типи документів за 

призначенням. Що таке реквізит документа, бланк, формуляр-зразок? 

Сформулюйте дефініцію терміна справочинства «автобіографія»? Які 

вимоги до складання цього документа? Дайте визначення заяві як документу 

особового складу. Перелічіть і охарактеризуйте її реквізити. Що відрізняє 

просту заяву від складної? Що таке резюме? Чим резюме відрізняється від 

автобіографії? Які особливості пояснювальної записки? Дайте визначення 

документа «Мотиваційний лист». Яка його структура і цілі складання. 

 

Завдання 1. Запишіть визначення поняття документ. 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 2. Впишіть назви документів і наведіть уривок фахового 

спрямування до кожного з підстилів ОДС. 

 

Законодавчий підстиль:  ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Дипломатичний підстиль: ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Адміністративно-канцелярський підстиль: ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 3. Заповніть таблицю після ознайомлення з основними віхами історії 

становлення й формування офіційно-ділового стилю на теренах України. 

 

№ 

п/п 

Історичний період Зразки документів, загальні тенденції розвитку 

пам’яток ділової мови України 

1. Київська Русь 

 

 

 

2. XIV – XV ст. 

 

 

 

3. XVI – XVIІІ ст. 
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4. кін. ХІХ – поч. 

ХХ ст. 

 

 

5. серед. – ІІ пол. 

ХХ ст. 

 

 

6. кін. ХХ – поч. 

ХХІ ст. 

 

 

 

Завдання 4. Класифікуйте документи за такими критеріями: 

 

За найменуванням: ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

За походженням: …………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………. 

За місцем виникнення: …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

За напрямком: ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

За призначенням: ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

За структурними ознаками: ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

За строками зберігання: ………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

За стадіями створення: ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

За ступенем гласності: ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

За терміном виконання: ………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

За носієм інформації: ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

За технікою відтворення: ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 5. Прочитайте текст автобіографії. Знайдіть і виправте помилки при 

оформленні цього документа.  
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Автобіографія. 

 

Я, Микуленко Андрій Володимирович, народився 11 грудня 1988 року у    

с. Моринці Звенигородський р-н Черкаської обл. 

В 1995 році поступив у перший клас Моринського НВК ім. Т.Г.Шевченка.  

1999 року разом із сім’єю переїхав на постійне місце проживання до      

м. Києва. Цього ж року пішов до 5 класу школи № 17 м. Києва.  

 2005 року поступив на хімічний факультет Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.  

2011 здобув диплом про повну вищу освіту за спеціальністю «Хімія – 

аналітична хімія, викладач хімії».  

З 2011 р. працюю в НМУ імені О.О. Богомольця: на посаді асистента 

кафедри організації та економіки фармації – з 2011 р. по 2016 р., доцента 

кафедри – з 2016 р. і донині.  

 Склад сім’ї:  

тато – Микуленко Володимирович Григорович, 1965 р.н., пенсіонер; 

мама – Микуленко Антоніна Василівна, 1968 р.н., за кордоном на заробітках; 

сестра – Микуленко Анастасія Володимирівна, 1996 р.н., Коледж 

геологорозвідувальних технологій  Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка.  

 

22 вересня 2021 року                                                                   Підпис 

  

Завдання 6. Складіть власний документ та автобіографію від імені одного з 

батьків. 

 

Завдання 7. Прочитайте текст. Перепишіть його, додавши необхідну 

інформацію. 

 

                                          Автобіографія 

   Я, Коваль Ірина Вікторівна, народилася 11 жовтня 1978 р. 

У 1985 р. пішла до першого класу середньої школи № 105 м. Києва.   

Протягом 1985 – 1995 рр. навчалася у згаданій школі. 

   У 1997 р. вступила до КНУ імені Тараса Шевченка на біологічний 

факультет, який закінчила у 2002 р.  

    Працюю лікарем-лаборантом у медичній лабораторії «Діла».  

Одружена, маю двох дітей.  

Підпис. 
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Завдання 8. Складіть заяви: 

– про переведення на навчання за іншим напрямом підготовки / до іншої 

групи; 

– про видачу дубліката студентського квитка / диплома про вищу освіту / 

перепустки на роботу; 

– про переведення на заочну форму навчання; 

– про надання академічної відпустки; 

– про відтермінування складання заліку / іспиту з дисципліни…; 

– про встановлення індивідуального графіка навчання; 

– про дострокове складання заліково-екзаменаційної сесії. 

 

Завдання 9. Відредагуйте текст документа, дописавши відсутні дані. 

                                                                             

                               Директору                                                                                                    

Універсальної клініки «Оберіг»                                                                                                                                    

адміністратора 

                                                                                

                                              Заява 

Прошу надати мені відпустку для написання дипломної роботи. 

 

15.04.21                    

 

Завдання 10. Складіть заяви фахового спрямування:  

– про прийняття на роботу;  

– про звільнення з роботи;  

– про надання матеріальної допомоги (на роботі). 

 

Завдання 11. Складіть резюме: 

– від імені медика-інтерна на адресу приватної клініки; 

– від імені лікаря з 15-річним стажем роботи. 

 

Завдання 12. Відредагуйте пояснювальну записку. 

 

Директорові  

      МЦ «Добробут»                                                 

                                                                Амосову М.В. 

             Пастушенко Єви Ігорівни 

 

Пояснювальна записка 
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11.11.2021 мною була неправильно розрахована вартість консультації 

та медичного огляду для пацієнтки Тищенко М.В., внаслідок чого вона 

заплатила неправильну суму в касу за прийом. 

Ця помилка була допущена мною через неуважність і внаслідок втоми 

від великого потоку людей у цей день. Надалі постараюся бути більш 

уважною та сконцентрованою і уникати подібних помилок у своїй роботі. 

 

12.11.2021              (підпис)    Є.І. Пастушенко  

 

Завдання 13. Складіть пояснювальні записки фахового спрямування:  

– щодо запізнення на роботу; 

– щодо відсутності на робочому місці під час годин прийому пацієнтів;  

– щодо конфліктної ситуації із хворим стаціонарного відділення; 

– щодо неякісного виконання службових обов’язків.  

 

Завдання 14. Напишіть мотиваційний лист. 

Мета:  

– отримати стипендію за програмою з обміну «Сократ / Еразмус»; 

– обійняти посаду (лаборанта бактеріологічного відділу / медичного 

реєстратора / адміністратора стоматологічної клініки / помічника лікаря 

у дитячий оздоровчий табір / контент-менеджера вебресурсу з медицини 

тощо); 

– працевлаштуватися репетитором із хімії та біології в онлайн-школу. 

 

Завдання 15. Знайдіть у запропонованих реченнях медичні терміни 

іншомовного походження, які можна замінити на українські слова. Чи впливає 

така заміна на стиль висловлювання?  

 

1) Ангулярний хейліт викликають стрептококи і дріжджеподібні грибки, а 

розпізнати його можна за тріщинками у куточках губ. – 

……………………………. 

2) При народженні більша частина процесу гемопоезу відбувається в 

кістковому мозку. – ……………………………. 

3) Причин розвитку диспное може бути багато, починаючи від надмірного 

фізичного чи емоційного навантаження і закінчуючи складними недугами. – 

……………………………. 

4) На епідемічний паротит найчастіше хворіють діти в період між третім і 

сьомим роком життя. – ……………………………. 
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5) Протягом третього триместру вагітності всі інгібітори синтезу 

простагландину можуть становити певні ризики, зокрема для плода існує 

ризик кардіопульмонарної токсичності, що характеризується передчасним 

закриттям артеріальної протоки та легеневою гіпертензією. – 

……………………………. 

6) Як метод дослідження внутрішніх органів пальпація набула поширення в 

Європі лише у другій половині XIX ст. – ……………………………. 

7) Макросомія має несприятливий вплив як для здоров’я самої дитини, так і 

матері. – ……………………………. 

8) Інкарцерація грижі відбувається, коли внутрішньочеревний жир або тонка 

кишка застрягають в каналі і не можуть ковзати назад у черевну порожнину 

самостійно або за допомогою ручних маневрів. – ……………………………. 

9) Згідно з визначенням Ж. Бабінського, істерія – це патологічний стан, що 

виражається у вигляді розладів, котрі можна викликати автосугестією у деяких 

осіб і котрі можуть зникнути під впливом самого лише переконання. – 

……………………………. 

10) Профілактика ішіасу полягає у своєчасному лікуванні на початкових 

стадіях хвороби. – ……………………………. 

11) Якщо ксеростомія непокоїть людину постійно протягом тривалого часу, 

необхідно записатися на прийом до терапевта. 

 

Завдання 16.  З’ясуйте значення слів і складіть із ними словосполучення / 

речення. 

 

Суспільний – громадський 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

Зміст – значення – смисл 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

Рефлексивний – рефлекторний – рефлексний 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

Лабіальний – лабільний 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

 

https://wblog.wiki/uk/Omentum_majus
https://wblog.wiki/uk/Inguinal_hernia_surgery#hmoob
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Завдання 17. Відредагуйте сталі вислови фахового спрямування. 

 

Скритий період – ……………………………. 

Синяк від ушибу – ……………………………. 

Запущена хвороба – ……………………………. 

Дитяче косноязиччя – ……………………………. 

Обратимість реакції – ……………………………. 

Запущена хвороба – ……………………………. 

 

Завдання 18. Прочитайте речення, розставте пропущені розділові знаки. 

Прокоментуйте відповідні пунктуаційні норми. 

 

1) Зайва вага або ожиріння викликають підвищений тиск і збільшують ризик 

розвитку діабету другого типу що в свою чергу підвищує ризик хвороби 

Альцгеймера і судинної деменції кажуть фахівці. 

2) Похмілля це стан що супроводжується інтоксикацією організму внаслідок 

його реакції на надмірну кількість вживаного алкоголю та компонентів що 

утворюються при його розщепленні.  

3) Тренд на вітаміни захопив соцмережі то тут то там хтось приймає жменьку 

різнобарвних пігулок і радіє що шкіра почала сяяти.  

4) Коли пацієнт звертається за допомогою в клініку він як правило має 

відчуття страху пов’язане із самою хворобою її можливим некомфортним 

болючим лікуванням діагностичними процедурами її наслідками для 

подальшого життя можлива втрата роботи інвалідність обмеження 

лікувальним режимом фінансовими витратами. 

5) Якщо ви помічаєте що погодні зміни дійсно негативно впливають на ваші 

плани слід замислитися над веденням щоденника де ви будете описувати 

особливості свого стану. 

 

Заняття 14. 

1. Професійна документація медичних працівників, її специфіка 

2. Різновиди вузькоспеціальних документів і вимоги до їх оформлення у 

професійній діяльності медиків 

 

Література: 1-2, 9, 21-22 
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Дайте відповіді на запитання 

 

Які документи використовують медики у своїй професійній діяльності? Що 

таке гостовані й негостовані медичні документи? Назвіть форми первинної 

облікової документації, що використовуються в закладах охорони здоров’я. 

Дайте загальну характеристику медичної карти стаціонарного хворого, 

амбулаторної карти хворого, направлення хворого на дослідження, 

контрольної карти диспансерного спостереження, температурного листка, 

термінового повідомлення про інфекційне захворювання, листка 

непрацездатності, медичної довідки, рецепта. 

 

Завдання 1. Допишіть речення. 

 

Основними медичними документами стаціонара є: 

1) ………………………….………………………….; 

2) ………………………….………………………….; 

3) ………………………….…………………………. . 

Історія хвороби є юридичним документом, що зберігається …… років.  

До історії хвороби вносять таку інформацію: …………………………….…… 

…………………………….……………………………….……………………….. 

…………………………….……………………………….……………………….. 

…………………………….……………………………….………………………. . 

 

Завдання 2. Запишіть план розпитування пацієнта з метою з’ясування його 

паспортних даних. 

 

1) …………………………….…………………… 

2) …………………………….…………………… 

3) …………………………….…………………… 

4) …………………………….…………………… 

5) …………………………….…………………… 

6) …………………………….…………………… 

7) …………………………….…………………… 

8) …………………………….…………………… 

9) …………………………….…………………… 

10) …………………………….…………………… 

11) …………………………….…………………… 
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Завдання 3. Прочитайте текст. Дайте тлумачення фахових абревіатур та 

складноскорочень у наведеному зразку.   

 

Дівчинка Евеліна, 2 роки 6 місяців.  

Має зріст 93 см, масу тіла – 11 кг, обвід голови – 50 см.  

Зріст – 93 см [0; +2] – норма.  

Маса – 11 кг [0; - 2] – норма.  

Обвід голови – [+1; +2] – норма.  

m/p = [-2; -3] – виснаження.  

ІМТ = 11,0/0,932 = 12,7 [-2; -3] – виснаження.  

 

Висновок: Фізичний розвиток дитини відповідає нормі та віку. Виснаження. 

(Аналіз номограми пацієнта Х) 

 

Завдання 4. Запишіть загальноприйняту схему збору анамнезу. 

 

1) …………………………….…………………… 

2) …………………………….…………………… 

3) …………………………….…………………… 

4) …………………………….…………………… 

5) …………………………….…………………… 

6) …………………………….…………………… 

7) …………………………….…………………… 

8) …………………………….…………………… 

9) …………………………….…………………… 

10) …………………………….…………………… 

11) …………………………….…………………… 

12) …………………………….…………………… 

13) …………………………….…………………… 

 

Завдання 5. Прочитайте текст. Знайдіть і виправте помилки лексико-

стилістичного характеру. 

 

Поширена думка про те, що діагноз уже відображений в історії хвороби 

пацієнта. «Слухайте пацієнта, і він сам назве свій діагноз», – каже часто 

цитований медичний афоризм. 

Основою правильно записаної історії хвороби є правильно вибудуване 

спілкування між лікарем і пацієнтом. Коли пацієнт розповідає історію свого 
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захворювання, він не має на мені сформулювати діагноз. Треба пам’ятати, що 

незалежно від того, чи мають пацієнти медичний діагноз чи ні, лікар 

насамперед повинен визначити проблему, з якою до нього звернулися. 

Крім того, лікар повинен мати гарні комунікативні навички, які виходять 

за рамки звичного запису історії в рамках комплексного та систематичного 

адміністративного процесу, викладеного в підручниках. Правильно записана 

історія відбиває побоювання та очікування пацієнта, а також інші супутні 

захворювання. Проте для правильного запису історії хвороби треба 

насамперед вислухати пацієнта й тільки потім задавати уточнювальні питання, 

з огляду на їхній другорядний та навідний характер. Цей нюанс має велике 

значення, оскільки головна задача в роботі лікаря – допомога пацієнту. 

Часто для постановки діагнозу достатньо даних, вказаних в історії 

хвороби. Гарний приклад – скарга на головний біль: у цьому випадку діагноз 

може бути поставлений виключно на підставі опису головного болю та 

декількох можливих уточнювальних питань. Зокрема, при кластерному 

головному болю історія, як правило, носить типовий характер та вказує на 

діагноз, тому огляд або інші дослідження можуть бути не потрібні. 

Вірний опис картини занепокоєння пацієнта – нелегке завдання. Воно 

вимагає практики, терпіння, розуміння та концентрації лікаря. Історія – це 

своєрідний обмін досвідом між пацієнтом та лікарем. Консультація надає 

пацієнту можливість позбутися якогось тягаря, пов’язаного з негативними 

емоціями через своє захворювання або життєві негаразди, і саме тому важливо 

вислухати людину, дати вихід її почуттям. (За інформ. з відкр. джерел) 

 

Завдання 6.  Допишіть речення. 

 

Медична довідка – це ….……………………………….……………………….. 

…………………………….……………………………….………………………. . 

Найбільш поширеними медичними довідками є: ….…………………………… 

…………………………….……………………………….………………………. 

…………………………….……………………………….………………………. 

…………………………….……………………………….………………………. 

 

Завдання 7.  Охарактеризуйте реквізити бланка рецепта. 

 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 8.  З’ясуйте значення слів і складіть із ними словосполучення / 

речення. 

 

Посмішка – усмішка 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

Респіраторний – респіраційний 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

Сприяти – призводити 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

Дійовий – діючий – діяльний – чинний 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

 

Завдання 9. Відредагуйте сталі вислови фахового спрямування. 

 

Обширний інфаркт – …………………………….  

Плоский епітелій – ……………………………. 

Сьогоднішній день – ……………………………. 

Без видимої причини – ……………………………. 

Втратити свідомість – ……………………………. 

Прийти в себе – ……………………………. 

 

Завдання 10. Прочитайте речення, розставте пропущені розділові знаки. 

Прокоментуйте відповідні пунктуаційні норми. 

 

1) Якщо жовчний міхур спорожняється рідко жовч може стати 

концентрованою і це підвищує ризик жовчнокам’яної хвороби. 
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2) Гарольд Бейс доктор медичних наук провідний автор численних наукових 

праць сказав Наше дослідження показує що якщо у вас є вибір між вживанням 

родзинок або інших закусок таких як крекери та шоколадне печиво краще 

з’їсти родзинки принаймні для артеріального тиску. 

3) Хвороба Альцгеймера призводить до поступового зниження уваги і пам’яті 

крім цього відзначаються порушення в процесах мислення в комплексі зі 

здатністю до навчання. 

4) Навколо процесу схуднення існує безліч міфів і мабуть найпопулярніший з 

них заборона прийому їжі після 6 вечора. 

5) Здорове збалансоване харчування регулярні фізичні вправи підтримка 

нормальної маси тіла відмова від куріння і контроль кількості вживаного 

алкоголю достатній сон усі ці звички можуть збільшити кількість років 

прожитих без діабету 2 типу серцево-судинних і онкологічних захворювань. 
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