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 У роботі розглядаються деякі аспекти військового перекладу, як 

специфічної ланки перекладу англомовного тексту з акцентом на 
військову термінологію. Особливістю такого перекладу є використання 
значної кількості військових термінів, а також чітке та зрозуміле подання 
матеріалу з відносною відсутністю стилістичних засобів виразності 
тексту. Автори наголошують на необхідності строгого використання 
перекладачем стандартів військової термінології мови, якою здійснюється 
переклад.  
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МОВА НАУКИ І ПРАКТИКИ У ФОРМУВАННІ 
МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО 

ФАХІВЦЯ 
  
 Професійна мовленнєва комунікація сучасної людини в 

інформаційному просторі є прагматичною, спрямованою на досягнення 
впливу та успіху; визначається комунікативними інтенціями (намірами 
комунікантів), стратегією успішного спілкування, орієнтацією на 
ситуативний контекст, умінням контролювати власну мовну поведінку та 
посткомунікативні ефекти. Важливим є здатність і бажання фахівця 
навчатися, набувати досвіду успішного спілкування, орієнтуючись на 
кращих провідників своєї професії, спеціалізації.  

 Мовленнєва поведінка майбутнього лікаря, адвоката, 
правозахисника, для яких слово є потужним інструментом їх діяльності, 
немислима без соціокультурної обізнаності (знання української 
національної культури – звичаїв, ритуалів, соціальних стереотипів 
спілкування), історії своєї професії в особах, гендерної взаємодії колег.  

 Одним із викликів сучасної успішної ділової комунікації, на думку 
мовознавців Л. Мацько та Л. Кравець, – це креативна особистість із 
високою гнучкістю мислення, – «… Креативні особистості можуть 
створювати нові й універсальні пропозиції та ідеї, ламати усталені 
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підходи, «атакуючи» проблему з нової позиції, і винаходити унікальні 
ідеї» [1, с. 17]. Отже, ми говоримо про естетику спілкування через призму 
корпоративної культури, дивергентного (різнопланового) мислення.  

 Для фахівців, що тільки починають свій шлях у професії, 
переконуються у правильності свого вибору, входять в «ауру» фаху, 
інтерпрофесійне комунікативне поле, важливо, щоб спеціальні знання, 
фахова термінологія, фразеологія медичної науки та стереотипи практики 
акумулювалися також через читання публіцистичних та художніх творів 
лікарів-науковців і практиків.  

 Отже, «Conditio sine qua non» (лат. неодмінна умова, без якої не 
можна щось зробити) – мовна майстерність через знайомство з творами 
вітчизняних лікарів, серед яких М. Левицький, С. Руданський, Ю. Липа, 
О. Вишня, Б. Антоненко-Давидович та ін., а також сучасних, зокрема 
лікаря-радіолога Р. Бабовала, лікаря-психіатра з Донеччини І. Костирі, 
лікаря-терапевта з Дніпра О. Волика, що працює в жанрі фентезі, лікаря-
хірурга з Тернопільщини, майстра детективного жанру, – О. Волкова 
тощо. Отже, практика показує, що окремі факти біографії, сюжетні лінії, 
елементи професійної мови з творів лікарів мотивують студентів-
першокурсників під час вивчення тем «З історії створення української 
медичної термінології», «Термінології фаху як системи – 
загальнонаукової, міжгалузевої й вузькоспеціальної», «Культури 
професійного мовлення. Мовленнєвого етикету лікаря», а також 
мовленнєвих тренінгів.  

 Найбільш потужний зворотній зв’язок, фахові орієнтири й 
комунікативні інтенції дає знайомство студентів із творами успішних 
лікарів-практиків, уродженців Сумщини, Слобідського краю ХХ ст. Серед 
них А. В. Цессарський – лікар-фітотерапевт, гігієніст партизанського 
з’єднання С. Ковпака («Записки партизанського лікаря»), 
З. Й. Красовицький – організатор інфекційної служби в Сумській області 
(мемуари), В. Мусієнко – Заслужений лікар України з м. Ромни 
(«Медицина крізь призму століть»), В. І. Дзюба – лікар-хірург щелепно-
лицьової стоматології, полковник медичної служби (поетичні збірки) з 
Кролевецького р-ну. Незважаючи на мінливі умови життя громади, 
невибагливі соціальні запити на правильну українську мову, студенти 
успадковують високі мовні стандарти у професії, лікувальну силу слова, 
культивують свій мовний смак, а значить і комунікативну компетенцію.  

 Важливим елементом у професіограмі майбутнього лікаря є 
становлення емоційної складової, емпатії (співчуття своєму пацієнту й 
співпереживання), що своїми коренями сягають подвижницької 
діяльності земських лікарів, акушерок, сестер милосердя, – інтуїції, 
прогнозування, набуття досвіду спілкування, відповідального ставлення 
до слова, тому провідниками стають майстри лікарської справи й 
письменницького слова – І. Павлов, І. Мечников, М. Пирогов, М. Амосов 
та багато інших.  
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 В останнє десятиліття ми спостерігаємо пожвавлення уваги 
мовознавців і методистів до гендерного аспекту в професійному 
спілкуванні, зокрема, як приклад. роботи О. Мельника, С. Шевчука, 
Н. Зборовської та ін., цей аспект став темою дисертаційного дослідження 
Л. Любіної [2]. У своїй роботі ми розглядаємо лише як один із варіантів 
практичного його застосування під час вивчення курсу української мови 
професійного спрямування, підготовки до опанування наукової медичної 
мови, яку розвивали і жінки-лікарі, послідовниці Софії Окуневської 
(1865-1926).  

 Для більш активної мотивації студенток спеціальності «Лікувальна 
справа» в ознайомленні з українською медичною термінологією в якості 
тем наукових повідомлень і публічних виступів пропонується тема 
«Наукова і просвітницька діяльність доктора медичних наук Софії 
Миколівни Парфанович», що спеціалізувалась на акушерстві та 
гінекології. Ще зі студентських років була активним членом «Медичної 
громади», під час навчання в Празі – «Української академічної громади», 
«Жіночого студентського товариства»; є однією із фундаторок 
«Українського гігієнічного товариства» Львові (1929-39 рр.), його 
протиалкогольної й проти куріння секції. Як член редакції журналу 
«Народне здоров’я» автор багатьох науково-просвітницьких статей і 
праць, серед яких актуальними до сьогодні є «Чоловік та жінка – 
статева гігієна» (1923-45), «Овочі, ярини та безалкогольні напитки», 
«Велика гігієна жінки»(1939), «Мала гігієна жінки»(1949), «Знеболювання 
пологів» (1952), «Деякі аспекти гострого алкоголізму» та ін. Працювала 
безоплатно ординатором-гінекологом т. зв. «Народної Лічниці», «Порадні 
матері».  

 Прикладом для наслідування є її подвижницька робота як 
засновниці й директорки фельдшерсько-акушерської школи у Львові 
(1939-41рр.). Досвід практичної медицини, її боротьба за здоров’я жінки 
вилилися в літературні твори, серед яких збірка оповідань «Ціна життя», 
«На схрещених дорогах» та ін  

 Отже, підсумовуючи, слід наголосити, що мова медичної науки і 
практики повинна послідовно формувати інтрапрофесійну комунікацію 
лікарів.  
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