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географічної назви, наприклад:  Australian X disease virus [1, с.233]; Belgrade virus [1, 

с.270];  Bolivian hemorrhagic fever virus [1, с.304];  California encephalitis virus [1, с.350];   

топоніми, що складаються з двох і більше географічних назв, наприклад, Portuguesse-

Azorean disease [2, с.1865]; Crimean-Congo hemorrhagic fever virus [1, с.550]. Отже, ми 

можемо стверджувати, що англійські терміни-топоніми з однією географічною назвою 

переважають, а група топонімів з двома і більше географічними назвами є менш 

численною. В кількісному співвідношенні перша група приблизно складає 98%, а 

друга – 2%. Статистичний аналіз термінологічних словосполучень, представлених в 

термінології інфекційних захворювань, показав те, що найбільш частотними є 

двослівні термінологічні словосполучення. Отже, в лексичному складі мови англійські 

терміни-топоніми на позначення інфекційних хвороб та вірусів являються важливими 

та невід’ємними. Вивчаючи структуру англійських термінів-топонімів на прикладі 

інфекційних хвороб та вірусів є стійкими, безприйменниковими, що складаються з 

однієї або декількох географічних назв та одного або декількох іменників. Ми 

вважаємо, що виникнення топонімів є соціолінгвістичною проблемою в 

термінознавстві, оскільки їх назва нерідко вперше створюється в текстах засобів 

масової інформації при описі епідемій невідомої етіології. Отже, у фаховій мові 

медичної галузі «Інфектологія», топоніми відіграють важливу роль у формуванні 

інфекційної термінології, а також сприяють збагаченню лексики даної мови.  

Особливість медичних термінів-топонімів полягає у їхній головній функції – заміні 

довгих та складних конструкцій коротшими і простішими.                                                           
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ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ПЕДАГОГА СУЧАСНОСТІ 

Інновації в освіті полягають у створенні, впровадженні та поширенні в 

навчальну практику нових засобів, методів, ідей та технологій, завдяки ким 

підвищуються показники якості медичної освіти. Широке використання 

інформаційних технологій відбувається шляхом модернізації методів та форм 

підготовки майбутніх спеціалістів. Сучасні умови комп’ютеризації можуть значно 

ускладнювати професійно-педагогічну діяльність викладача, оскільки змінюються цілі 

та методи навчання. Отже, значно підвищуються вимоги до цифрових компетенцій 

педагогів, творчого підходу до навчання та постійного саморозвитку. 
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Innovations in education include creating, implementing, and disseminating new 

tools, methods, ideas, and technologies in educational practice. Thanks to this, the indicators 

of the quality of medical education are increased. The widespread use of information 

technologies occurs through the modernization of methods and forms of training future 

specialists. Modern computerization conditions can significantly complicate a teacher's 

professional and pedagogical activity as the goals and methods of learning change. 

Consequently, the requirements for teachers' digital competencies, a creative approach to 

learning, and continuous self-development are significantly increasing. 
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Останній час медична освіта отримує новітні технології, впровадження яких 

дозволяє значно покращувати підготовку майбутніх лікарів на новий рівень. 

Теперішня вимога до підготовки лікарів заключається у формуванні у студентів 

практичних навичок, що дозволяють швидко зорієнтуватися, правильно прийняти 

рішення, безпомилково виконати будь-яку маніпуляцію.  

Інноваційне навчання сприяє суттєвому підвищенню теоретичної та практичної 

підготовки студентів, зважуванню їх здібностей, нахилів та інтересів.  

На даний час використання інноваційних технологій – обов’язкова умова для 

успішного навчання та застосування знань і вмінь. Викладач закладу вищої освіти має 

володіти сучасними комунікативними методиками та використовувати на кожному 

занятті інформаційні технології. Цифрові компетенції викладача закладу вищої освіти 

– це знання, вміння та навички в галузі інформаційно-комунікаційних технологій та 

вміння їх застосувати у своїй професійній діяльності. 

Медичні інформаційні технології мають бути ефективними інструментами, які 

можуть полегшити засвоєння студентами знань, зроблять навчання цікавим та 

індивідуальним. Активне застосування комп’ютерних технологій дає можливість 

змінити форму навчання та індивідуалізувати кожне заняття. Інноваційні технології 

дозволяють поєднати традиційні заняття та комп’ютерні технології.  

Інформаційні технології сприяли безперервному навчанню, значному 

скороченню аудиторних занять та дистанційному навчанню. Використання 

інформаційних технологій сприяє самостійно обрати комфортний темп навчання, коли 

студенти самостійно обирають із яких завдань варто почати та скільки і який саме час 

на них відводити, складаючи свій власний графік та розпорядок дня. Дистанційне 

навчання дозволяє здобувати освіту та паралельно працювати або займатися своїм 

хобі, тримаючи постійний зв’язок із викладачами по телефону, через електронну 

пошту або різні застосунки. У студентів зникає хвилювання під час усної відповіді, 

адже вони знаходяться у комфортній для них обстановці [1, с. 432]. Під час 

дистанційного навчання можна реалізувати індивідуальний підхід до кожного 

студента, що часто важко зробити під час звичних аудиторних занять. У студентів є 

можливість більше працювати самостійно, а викладач слугує ментором у вирішенні 

питань, які цікаві або незрозумілі студенту. 

Використання інноваційних технологій сприяє розкриттю особистості студента, 

розвитку індивідуальних особливостей, формуванню пізнавальних інтересів майбутніх 

лікарів, безперервному прагненню до самоосвіти та самовдосконалення [2, с. 538].  

Зараз викладачі та студенти закладів вищої освіти мають можливості 

цілодобового доступу до мережі Інтернет, використовувати різноманітні мобільні 

додатки, а, отже, мають змогу використовувати нові форми взаємодії, що 

відображається на навчальному процесі. Підвищення якості освіти має багато шляхів: 

використання різноманітних Інтернет-ресурсів та мобільних застосунків, 

використання інноваційного цифрового контенту, пошук нових та цікавих форм і 

методів навчання. Розвиток інформаційно-комунікаційних компетентностей 

викладачів та студентів дає можливість використовувати на практичних заняттях 

засоби доповненої та віртуальної реальності.  

Сучасні виклики освіти сприяють впровадженню в навчальний процес 

модернізованих моделей перевірки та засвоєння знань, адже важливе значення в 

якісній медичній освіті відіграє практична підготовка, яка забезпечується муляжами, 

тренажерами, віртуальними симуляторами, технологіями 3D-візуалізації та іншими 

засобами, які дають можливість змоделювати будь-який патологічний процес, 
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клінічний випадок, просторову будову тіла. Основна мета такого підходу до навчання 

– це формування клінічного мислення у майбутніх фахівців, в основі якого лежить 

професійний набір знань та умінь, а також здатність до ідентифікації симптомів у 

конкретній ситуації, сформована в результаті практичного досвіду та безперервного 

навчання [3, с. 367]. Кінцевою ціллю використання інноваційних технологій є 

мінімізація кількості лікарських помилок, розвинення комунікаційних навичок та 

клінічного мислення, вміння прислухатися до думки колег, а також розвиток 

самостійності та професіоналізму майбутніх лікарів. 

Сучасні інноваційні технології представляють широкі можливості для 

вирішення дидактичних завдань. На кафедрі анатомії з клінічною анатомією та 

оперативною хірургією у викладачів та студентів є можливість на практичних заняттях 

активно застосовувати імерсивні технології, а саме віртуальної реальності (VR). 

Використання даної технології сприяє кращому засвоєнню теми заняття, готує 

майбутніх спеціалістів до реальних клінічних випадків, що можуть статися під час 

операції чи маніпуляції із хворими, а за допомогою спеціальних окулярів віртуальної 

реальності мозок людини сприймає зображення за реальне. Майбутні лікарі вивчають 

будову окремого органу людини у 3D-проекції в реальному часі, його функції, мають 

можливість виділити кожну структуру окремо та на трупі, маніпулювати нею за 

допомогою двох контролерів. Заняття із використанням 3D-технологій допомагають 

не лише цікаво та інформативно провести заняття, але й визначитися студентам із 

майбутньою спеціальністю. Студент, який давно мріяв стати хірургом, може реально 

оцінити обстановку операційної, хід операції, відчувати складність та відповідальність 

операційного втручання. 

Інформаційні технології повинні забезпечити студентів закладів вищої освіти 

коректною інформацією щодо навчання, підтримувати впевненість у собі та 

компетентність, стимулювати до навчання. Тому навчання сучасної молоді має бути 

повноцінним, а саме з використанням інноваційних технологій, застосування яких 

сприяє реалізації майбутнього конкурентоспроможного фахівця. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Донченко С. В., Білаш С. М., Донченко К. В., Челідзе Т. С. Важливість клінічного мислення в 

діяльності. Матеріали VІ Міжнародної науково- практичної конференції «Modern directions of 

scientific research development». Чикаго, США, 24-26 листопада 2021. С. 431-434. 

2. Донченко С.В., Білаш С.М., Донченко Т.С. «Кліпове» мислення як адаптація молодого 

покоління до швидкого темпу життя. Topical issues of modern science, society and education: 

матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 1-3 листопада 2021 р. С. 

537-539. 

3. Проніна О. М., Донченко С.В, Кобеняк М.М. Особливості проведення занять у вищих 

навчальних закладах під час дистанційного навчання. The Xth International scientific and practical 

conference «Trends in the development of modern scientific thought». Vancouver, Canada, November 

23-26, 2020. С. 367-368. 

 

UDC 378.147=111 

S.M. Bilash, Ya.O. Oliinichenko, M.M. Koptev, S.V. Donchenko,  

B.S. Kononov, M.O. Oliinichenko, Yu.P. Koval 

Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine 

PROBLEMS OF PROFESSIONAL LANGUAGE TRAINING OF STUDENTS OF THE 

INTERNATIONAL FACULTY WITH ENGLISH-SPEAKING FORM OF EDUCATION 

Професійна мовна підготовка студентів медичних університетів відіграє 

важливу, а інколи навіть вирішальну роль у їхній майбутній професійній діяльності, 

зокрема при побудові ефективної вербальної комунікації між лікарем та пацієнтом. 

Здобувачі освіти міжнародного факультету з англомовною формою навчання 

стикаються з рядом проблем, пов’язаних зі засвоєнням термінологічних еквівалентів 


