
обмін файлами будь-якого формату та багато іншого. За допомогою платформи 
викладач може розміщувати навчальний матеріал, редагувати його, оновлювати. 
Платформа дозволяє проходити навчання з індивідуальної освітньої траєкторії та у 
зручному для себе темпі роботи. В той же час, освітня платформа дає можливість 
викладачам контролювати активність студентів, визначати рівень знань після 
самостійної підготовки за допомогою тестування з використанням різних видів 
тестових завдань, що дає змогу оцінити навчальні досягнення студентів. Крім того 
освітня платформа містить зручний для користування електронний журнал оцінок. 
Отже, використання освітніх платформ, зокрема MOODLE, в сучасних умовах 
допомагає викладачам в організації та проведенні занять у режимі on-line або off-line 
та є ефективним засобом створення навчального матеріалу різного типу та контролю 
знань студента.

Особливої уваги заслуговують сучасні реалії загальноосвітнього простору, та 
зокрема медичної освіти, що включають можливості міжнародного студентського 
спілкування, інтернаціоналізації освіти, можливості проходити стажування та 
навчання в різних країнах світу. Вони вимагають як для студентів так і для викладачів 
поглиблення знань та навичок щодо фахового перекладу. Навчання студентів 
іноземних країн на англійській мові також має низку особливостей та проблем на 
сучасному етапі. Тож для викладача актуальним є необхідність приділяти увагу під час 
аудиторного заняття не тільки важливим аспектам викладання дисципліни, а і 
особливостям перекладу окремих слів та термінів як для студентів англомовної форми 
навчання, але, за сучасними вимогами часу, також студентам, що навчаються, за 
основою, на українській мові [1].

Одним із важливих питань фахової підготовки медичних працівників є 
засвоєння практичних навичок студентами різних форм навчання. В сучасних умовах 
введеного військового стану в Україні використання освітніх платформ дозволяє 
студентам мати доступ до великого обсягу довідкового матеріалу, що допоможе 
отримати глибокі теоретичні знання по темам занять і під час проведення аудиторних 
занять більше уваги приділяти відпрацюванню практичних навичок.

Таким чином, поєднання різних видів педагогічного контролю у вищій школі з 
використанням освітніх платформ покращить рівень знань, умінь та навичок у фаховій 
підготовці спеціалістів.
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Серед актуальних проблем сучасної ономастики важливе місце посідає 
дослідження топоніміки. Топонімічне походження медичних термінів приховано в їх 
словотворі, що імітує класичну модель побудови клінічних термінів на основі 
терміноелементів греко-латинського походження. Але терміни-топоніми є 
малоінформативними тому, що їх структура не відображає головні ознаки медичного 
концепта. Часто термін-топонім створюють для наукового пізнання, таким чином в 
основу номінації закладають візуальні та поверхові ознаки того чи іншого явища. 
Об ’єктом дослідження є пропріальна лексика у  медичній терміносфері фахової мови 
галузі «Інфектологія». Досліджуваний пласт лексики є значним, що також говорить 
не лише про складність вибірки, а й про унікальну можливість порівняння певних 
динамічних і еволюційних процесів у  кожній із підсистем зазначеної галузі.

Ключові слова: термінотворення, ономастика, топоніміка, інфектологія.
Among the current problems o f modern onomastics, the study o f toponymy is o f  great 

importance. The topical origin o f medical terms is hidden in their vocabulary, which imitates 
the classical model o f building clinical terms based on term elements o f Greek-Latin origin. 
But toponym terms are uninformative because their structure does not reflect the main 
features o f the medical concept. Often the term Toponym is created for scientific knowledge, 
thus the nomination is based on visual and superficial signs o f one or another phenomenon. 
The object o f  research is the proper vocabulary in the medical terminology o f the specialized 
language o f the field «Infectology». The studied layer o f vocabulary is significant, which also 
speaks not only about the complexity o f  the sample, but also about the unique possibility o f  
comparing certain dynamic and evolutionary processes in each o f the subsystems o f the 
specified field.

Key words: term creation, onomastics, toponymy, infectology.
Значну кількість захворювань ідентифікують завдяки топонімам, в тому числі й 

інфекційні хвороби. Використання методу суцільного відбору термінологічних 
одиниць пропріальної медичної лексики з Англо-українського ілюстрованого 
медичний словник Дорланда у двох томах, дозволило зробити висновок, що 
топонімійні одиниці найчастіше вживаються для найменування інфекційних 
захворювань. А саме: Akureyri disease -  в перекладі Акурейрі хвороба; походить даний 
термін від назви міста Акурейрі в пн. Ісландії; Aland eye disease -  в перекладі 
Аландська хвороба очей; походить даний термін від назви Аландських островів, які 
входять до складу Фінляндії) [1, с.57]; Andes disease -  андська хвороба; походить від 
назви міста Андес, яке знаходиться на півночі Колумбії [1, с.100]. Менш продуктивну 
групу топонімійних медичних утворень спостерігаємо щодо позначення вірусів, які є 
збудниками інфекцій: African horse sickness virus -  вірус африканської хвороби коней; 
походить від назви континенту -  Африка [1, с.48]; Akabane virus -  Акабане вірус; 
походить від назви лінії Акабане, яка знаходиться в Токіо, Японія [1, с.53]; Argentine 
hemorrhagic fever virus -  вірус аргентинської геморагічної гарячки; походить від назви 
країни -  Аргентина [1, с.170]. Треба зауважити, що в медичній терміносистемі
досліджуваної галузі ми зустріли не лише термінологічні словосполучення, а й похідні 
слова, де перші в кількісному відношенні переважать над іншими. Серед похідних слів 
зустрічаються наступні: Tularemia -  туляремія; походить від назви місцевості в 
Каліфорнії Tylare та грецького слова aemia, що в перекладі кров [2, с.2452]; 
Thalassemia -  таласемія; походить від назви моря Thalassa та грецького слова aemia, 
що в перекладі кров [2, с.2452]. Відповідно до структури, англійські терміни-топоніми 
на позначення інфекційних хвороб та вірусів є безприйменниковими 
терміносполученнями, які в свою чергу складаються з одного або декількох іменників 
та одного або кількох географічних назв. Отже, стосовно структурного компоненту, 
поділимо англійські терміни-топоніми на дві групи: топоніми, що складаються з однієї
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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.

Ключові слова: інноваційні технології, комп’ютерні технології, освіта, 
навчання, дистанційне навчання.

Innovations in education include creating, implementing, and disseminating new 
tools, methods, ideas, and technologies in educational practice. Thanks to this, the indicators 
o f the quality o f medical education are increased. The widespread use o f information 
technologies occurs through the modernization o f methods and forms o f training future 
specialists. Modern computerization conditions can significantly complicate a teacher's 
professional and pedagogical activity as the goals and methods o f learning change. 
Consequently, the requirements fo r  teachers' digital competencies, a creative approach to 
learning, and continuous self-development are significantly increasing.
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