№
п/п
1
1.

2.

ЗВІТ
про основні показники наукової діяльності
у ІІ кварталі 2021 року
Термін
виконання
Назва кафедри
Найменування завдання, виконавець
завдання,
виконавець
2
3
4
Іноземних мов з Матеріали конференції
Червень
латинською мовою Ждан В.М. Деякі питання функціонування медичних
2021
та
медичною епонімів / В.М. Ждан, В.М. Дворник, Д.С. Аветіков, О.М.
термінологією.
Бєляєва // Current Trends in the Study and Teaching of
Foreign Languages: Proceedings of the 1st International
Scientific and Practical Online Conference (Poltava, 04 June
2021). – Poltava : Astraya, 2021. – P. 3-15.

Іноземних мов з
латинською мовою
та
медичною
термінологією.

Стаття
Bieliaieva O.M. Nikolai Ivanovich Pirogov - amicus humani
generis / O.M. Bieliaieva, T.P. Skrypnikova, Yu.V. Lysanets,
H.Yu. Morokhovets, L.B. Slipchenko, S.M. Efendiieva //
Wiadomości Lekarskie. – 2021. – 74(2). – P. 362-366
(Scopus)

Березень
2021

Наукові результати виконання
завдання
5
Дослідження
виконано
на
стику
термінознавства, історії Стародавнього
Риму, історії медицини й медичної етики
та передусім спрямоване на формування
в майбутніх лікарів, а також іншого кола
зацікавлених осіб інтересу до фахової
термінології
і
залучення
їх
до
міждисциплінарних розвідок. Розглянуто
дискутивні
питання,
пов’язані
з
використанням
епонімів
у
мові
медицини: наявність хибно орієнтуючих
акронімів;
етична
доцільність
використання
термінів-епонімів
із
прізвищами вчених, які співпрацювали з
нацистами, а також представників
наукової спільноти, що поділяли й
пропагували євгенічні ідеї; можливі
комунікативні труднощі, пов’язані з
використанням національних варіантів
епонімічних термінів.
Стаття присвячена вивченню життєвого
шляху видатного представника світової
медицини XIX ст. – Миколи Івановича
Пирогова. Актуальність дослідження
обумовлена тим, що вивчення біографії
цього вченого, хірурга, терапевта,
анатома і патологоанатома, засновника
військово-польової
хірургії
і
топографічної анатомії, одного з піонерів

3.

Іноземних мов з
латинською мовою
та
медичною
термінологією.

Стаття
Morokhovets H.Yu. The Results of Monitoring the
Psychological Readiness for Professional Activities in Medical
Students / H.Yu. Morokhovets, O.M. Bieliaieva, Y.V.
Lysanets // Wiadomości Lekarskie. – 2020. – 73(10). – P.
2295-2299 (Scopus)

4.

Іноземних мов з
латинською мовою
та
медичною
термінологією.

Підручник
Basics of Medical Terminology = Основи медичної
термінології : підручник / [Sodomora P., Smolska L.,
Bieliaieva O. et al.]. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. – 264
pp.

Лютий
2021

Березень
2021

пластичної хірургії, відомого педагогановатора, реформатора російської освіти
дає можливість розкрити багатогранність
інтересів і глибину особистості лікаря.
Для досягнення поставленої мети роботи
авторами
представлений
вичерпний
літературний
огляд,
проаналізовано
найважливіші результати досліджень
українських та зарубіжних вчених.
Професійна ідентичність студентівмедиків
починає формуватися з
першого курсу навчання і включає
значне академічне навантаження за
рахунок загальнонаукових, медичних та
біологічних дисциплін, іноземних мов
тощо.
У
період
професійної
ідентифікації дуже важливо створити
позитивну мотивацію для навчання,
набуття знань та навичок, які будуть
необхідні у майбутній професійній
діяльності.
Тому
використання
сучасних
мультимедійних
спеціалізованих засобів, залучення
студентів до дослідницької діяльності
тощо є вирішальним для її формування.
Підручник
призначений
для
ознайомлення студентів з медичною
термінологією та науковою лексикою з
метою отримання знань з грецької,
латинської та англійської медичної
термінології та для перегляду матеріалу
із професійних питань. Метою книги є
заповнення потреби в застосуванні
отриманих навичок в подальшому
навчанні у вищих медичних навчальних
закладах
та
в
майбутньому
працевлаштуванні.
Підручник

5.

Іноземних мов з Матеріали конференції
латинською мовою Bieliaieva O. Historical and biographical commentary as a
та
медичною technique for raising interest to the language of a specialty / O.
термінологією.
Bieliaieva, Yu. Lysanets, O. Pisotska, I. Rozhenko, L. Hurai //
Current Trends in the Study and Teaching of Foreign
Languages: Proceedings of the 1st International Scientific and
Practical Online Conference (Poltava, 04 June 2021). –
Poltava : Astraya, 2021. – P. 23-27.

Червень
2021

6.

Іноземних мов з Матеріали конференції
латинською мовою Синиця В.Г. Деякі питання функціонування колоронімів у
та
медичною клінічній термінології / В.Г. Синиця, О.М. Бєляєва //

Червень
2021

допомагає студентам розвивати та
тренувати
основні
лексичні
та
граматичні навички, необхідні для
ефективної роботи під час медичного
ліцензійного іспиту КРОК 1 та іспиту з
англійської
мови
як
частини
державного кваліфікаційного іспиту.
Підручником можуть користуватись як
англомовні,
так
і
україномовні
студенти.
Стаття присвячена питанню формування
термінологічної
компетентності
майбутніх лікарів шляхом застосування
такого
прийому,
як
історикобіографічний коментар. Термінологічна
компетентність розглядається авторами
як невід’ємна складова професійної
компетентності майбутніх лікарів. На
основі
багаторічного
практичного
досвіду викладання латинської та
англійської мов у медичному закладі
вищої
освіти
авторами
зроблено
висновок, що історико-біографічний
коментар є одним із ефективних
прийомів
навчання
медичної
термінології. Для оптимізації такої
роботи
у
навчальний
процес
упроваджений "Латинсько-український
медичний енциклопедичний словник",
укладений
колективом
авторів
–
представників ПДМУ і Білоруського
державного медичного університету (м.
Мінськ, Республіка Білорусь) у складі О.
Бєляєвої, В. Ждана, А. Цісика.
Подано результати власних досліджень
щодо
функціонування
основних
колоронімів
«білий»,
«жовтий»,

7.

термінологією.

Current Trends in the Study and Teaching of Foreign
Languages: Proceedings of the 1st International Scientific and
Practical Online Conference (Poltava, 04 June 2021). –
Poltava : Astraya, 2021. – P. 193-198.

Іноземних мов з
латинською мовою
та
медичною
термінологією.

Стаття
Lysanets Yu. Essential Features of Effective Academic
Writing in English / Yu. Lysanets, O. Bieliaieva,
L. Slipchenko, K. Havrylieva, H. Morokhovets // The Medical
and Ecological Problems. – 2021. – 25(1-2). – P. 41-43
(фахове видання)

Квітень
2021

«блакитний», «червоний», «чорний» як
компонентів багатослівних латинських
клінічних
термінів
і
діагнозів.
Простежується етимологічний аспект,
семантичні особливості термінологічних
одиниць з компонентом-колоронімом,
їхня морфолого-синтаксична структура.
Проаналізовано
механізми
вдосконалення навичок академічного
письма під час вивчення англійської
мови
наукового
спілкування,
ураховуючи релевантні граматичні й
лексичні
особливості.
Досліджено
поверхневу та глибинну цілі основних
жанрів наукового стилю і алгоритм
складання профілю цільової аудиторії.
Розглянуто механізми комунікативної
стратегії
переконання,
принцип
лаконічності в академічному письмі, а
також граматичні й лексичні засоби їх
реалізації. Автори наголошують, що
розвиток
комунікативних
навичок
українських дослідників і вивчення
потенційних труднощів, з якими можуть
зіткнутися медичні працівники при
роботі
з
жанрами
англомовного
медичного дискурсу, мають вирішальне
значення для успішного міжнародного
спілкування і співпраці, усунення
можливих помилок та уникнення
непорозуміння у медичному середовищі.
Подальше дослідження особливостей
наукового стилю англійської мови
сприятиме оптимізації міжнародної
професійної комунікації, розширенню
міжвідомчого діалогу та інтеграції
України до світової спільноти.

8.

Іноземних мов з
латинською мовою
та
медичною
термінологією.

Матеріали конференції
Halaburda A. Lexico-Semantic Sources in the English
Sublanguage of Endocrinology / A. Halaburda, A. Kulyk, Yu.
Lysanets // Current Trends in the Study and Teaching of
Foreign Languages: Proceedings of the 1st International
Scientific and Practical Online Conference (Poltava, 04 June
2021). – Poltava : Astraya, 2021. – P. 46-48.

Червень
2021

9.

Іноземних мов з
латинською мовою
та
медичною
термінологією.

Матеріали конференції
Lysanets Yu.V. Narrative Strategies in Ode: Intimations of
Immortality From Recollections of Early Childhood by
William Wordsworth / Yu.V. Lysanets, K.H. Havrylieva //
Current Trends in the Study and Teaching of Foreign
Languages: Proceedings of the 1st International Scientific and
Practical Online Conference (Poltava, 04 June 2021). –
Poltava : Astraya, 2021. – P. 125-126.

04 June
2021

У статті проаналізовано лексикосемантичні особливості англійської
термінології в субмові ендокринології.
Запропоновано класифікацію в межах
досліджуваної терміносистеми: терміни
латинського та грецького походження;
термінологічні
словосполучення,
представлені
власне
англійськими
лексичними
одиницями;
гібридні
терміноелементи,
що
містять
напівасимільовану
англо-латинську
лексику, а також терміни з епонімним
компонентом. Результати дослідження
можуть бути використані в процесі
розробки тлумачних словників та
навчальних матеріалів для студентівмедиків.
У статті проаналізовано наративні
стратегії оповідача у творі «Ode:
Intimations
of
Immortality
From
Recollections
of
Early
Childhood»
англійського поета-романтика Вільяма
Вордсворта. Відзначено, що вірш
актуалізує низку глибоких ідей, ставить
складні запитання та пропонує цікаві
рішення, що забезпечує непересічний
досвід прочитання. У творі простежено
аналогії з
концепцією
буддизму.
Зроблено висновок, що основною
інтенцією наратора у поезії «Ode:
Intimations
of
Immortality
From
Recollections of Early Childhood» Вільяма
Вордсворта є оприявнення, як духовні
хвилювання
і
страждання
дають
можливість для зростання, поступового
розвитку та філософського розуміння
природи та довколишнього світу.

10.

11.

Іноземних мов з
латинською мовою
та
медичною
термінологією.

Стаття
Костенко В.Г. Складнопідрядні речення в текстах
поінформованої
згоди:
структурно-семантичний
і
комунікативно-дискурсивний аспекти / В.Г. Костенко,
О.М. Бєляєва, І.М. Сологор //
Науковий вісник
Чернівецького національного університету імені Ю.
Федьковича. Германська філологія № 831-832 (2021). С.
135 – 147 (фахове видання)
Іноземних мов з Матеріали конференції
латинською мовою Kostenko V.H. Generic peculiarities of official public
та
медичною messages in dentistry discourse / V.H. Kostenko, I.M. Solohor
термінологією.
// Таврійські філологічні наукові читання: Матеріали
міжнародної
науково-практичної
конференції,
Таврійський національний університет імені В. І.
Вернадського, Київ, 29–30 січня 2021 р. – С. 111 – 114.

12.

Іноземних мов з
латинською мовою
та
медичною
термінологією.

13.

Іноземних мов з
латинською мовою
та
медичною
термінологією.

14.

Іноземних мов з
латинською мовою

Матеріали конференції
Kostenko V.H. Integrated approach to designing the course
“English as a Language of Scientific Communication’ for PhD
students in medicine”: creating learning and teaching
experiences / V.H. Kostenko, I.M. Solohor // Проблемы
лингвообразования в неязыковом вузе: Материалы V
Республиканской научно-практической конференции (с
международным участием). БГУ, 28–29 января 2021 г.,
Минск, Беларусь. – С. 60 – 64.
Матеріали конференції
Barkovska A.D. Dentophobia as an obstacle to the timeliness
of dental care / A.D. Barkovska, V.H. Kostenko // Current
Trends in the Study and Teaching of Foreign Languages:
Proceedings of the1st International Scientific and Practical
Online Conference (Poltava, 04 June 2021). – Poltava :
Astraya, 2021. – Р. 20 – 23.
Матеріали конференції
Сологор
І.М.
Функціонування
ад’єктивованих

Травень
2021

Досліджені
структурно-семантичні
характеристики
складнопідрядних
речень; з’ясована їхня роль у реалізації
комунікативних
стратегій
текстів
поінформованої
згоди
на
стоматологічне лікування.

Січень 2021

Виявлені та проаналізовані жанрові
особливості офіційних ділових та
звітних
промов
як
компонентів
комунікативного простору сучасної
стоматології.
Орієнтація
на
конкретний
тип
узагальненого
адресата визначає
особливості моделювання соціальномовленнєвої взаємодії та використання
відповідних мовних та композиційностильових засобів.
Проаналізована ефективність методики
викладання курсу “English as a Language
of Scientific Communication’ for PhD
students in medicine”.

Січень
2021

Червень
2021

Проаналізовано поширеність дентофобії
серед представників різних вікових
категорій 7 країн, основні причини її
виникнення; висвітлені основні стратегії
її попередження.

Червень
2021

У
статті
розглядається
питання
функціонування
ад’єктивованих

15.

та
медичною дієприкметників у німецькій медичній термінології /
термінологією.
І.М. Сологор, В.Г. Костенко // Current Trends in the Study
and Teaching of Foreign Languages: Proceedings of the 1st
International Scientific and Practical Online Conference
(Poltava, 04 June 2021). – Poltava : Astraya, 2021. – Р.208 –
210.
Іноземних мов з Матеріали конференції
латинською мовою Сліпченко Л.Б. Peculiarities of implementing an intensive
та
медичною English course to medical teaching staff / Л.Б. Сліпченко //
термінологією.
Current Trends in the Study and Teaching of Foreign
Languages: Proceedings of the 1st International Scientific and
Practical Online Conference (Poltava, 04 June 2021). –
Poltava : Astraya, 2021. – Р.198 – 203.

16.

Іноземних мов з
латинською мовою
та
медичною
термінологією

17.

Іноземних мов з
латинською мовою
та
медичною
термінологією.

18.

Іноземних мов з
латинською мовою
та
медичною

Матеріали конференції
Гончарова Є.Є. Дидактичний потенціал диференціації
навчання
/
Є.Є. Гончарова,
С.М.
Ефендієва,
В.І. Недільченко // Current Trends in the Study and Teaching
of Foreign Languages: Proceedings of the 1st International
Scientific and Practical Online Conference (Poltava, 04 June
2021). – Poltava : Astraya, 2021. – P. 53-55.
Стаття
Ефендієва С. М. Організація самостійної роботи студентів
під час підготовки до складання субтесту з англійської
мови ліцензійного іспиту «Крок 1. Стоматологія» / С. М.
Ефендієва, К. Г. Гаврильєва, К. С. Бугаєнко // Актуальні
проблеми сучасної медицини: Вісник Української
медичної стоматологічної академії. – 2020. – Т. 20, вип. 4
(72). – C. 169–173 (фахове видання)
Матеріали конференції
Ефендієва С. М. Вебінар як дистанційна форма
підвищення кваліфікації педагогічних працівників / С. М.

дієприкметників теперішнього
та
минулого часу у німецькій медичній
термінології. Здійснений аналіз щодо їх
активності у подальшому процесі
утворення нових медичних термінів.
Червень
2021

Червень
2021

Грудень
2020

Березень
2021

Публікація присвячена плануванню,
створенню
та
впровадженню
інтенсивного курсу англійської мови для
професорсько-викладацького
складу
ПДМУ. Стаття досліджує оцінку потреб
слухачів курсу. Наведено детальний
перелік навичок у чотирьох видах
мовленнєвої діяльності. Надано схему
розробленого курсу. Стаття аналізує
відгуки навчаючих і пропонує деякі
рекомендації, які здаються найбільш
придатними з огляду на вищезазначені
теоретичні міркування.
У аспекті модернізації вищої медичної
освіти
розглянуто
переваги
диференціації навчання, спрямованої на
оптимізацію
умов
самореалізації
кожного індивіда у процесі успішного
оволодіння
професійно
значущими
знаннями.
У статті особлива увага приділяється
самостійній підготовці студентів до
субтесту. Проведено опитування серед
студентів стоматологічного факультету,
для того, щоб визначити найзручніші на
їх думку джерела для підготовки до
ліцензійного іспиту.
У статті висвітлено досвід використання
вебінарів
у
системі
підвищення
кваліфікації викладачів.

термінологією.

19.

Іноземних мов з
латинською мовою
та медичною
термінологією.

20.

Іноземних мов з
латинською мовою
та медичною
термінологією.

21.

Іноземних мов з
латинською мовою
та медичною
термінологією.

22.

Ефендієва, І. В. Знаменська, Є. Є. Гончарова // Реалії,
проблеми та перспективи вищої медичної освіти :
матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава,
25 березня 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 97–98.
Матеріали конференції
Прийма Л.Ю. Особливості дистанційного навчання
англійської мови студентів медичних ЗВО / Л.Ю. Прийма,
Н.Г. Танько, Н.О. Шерстюк, О.М. Бєляєва // Реалії,
проблеми та перспективи вищої медичної освіти.
Матеріали
навчально-наукової
конференції
з
міжнародною участю (25 березня 2021 року, Полтава). –
С. 219-221.
Стаття
Шерстюк Н.О. Мотив психічного розладу як інтегральна
складова хронотопу в новелі «Лігейя» Едгара По /
Н.О. Шерстюк // Сучасний англомовний науковий
дискурс: збірник наукових праць студентів, магістрантів
та аспірантів / За редакцією О.М. Ніколенко, М.О. Зуєнко.
Випуск 5. Полтава, 2021. С.161-165.

Матеріали конференції
Прийма Л.Ю. Особливості перекладу неологізмів Дж.
Ролінґ, утворених шляхом складання основ / Л.Ю.
Прийма, Н.О. Шерстюк // Current Trends in the Study and
Teaching of Foreign Languages: Proceedings of the 1st
International
Scientific
and
Practical
Online
Conference (Poltava, 04 June 2021). – Poltava : Astraya, 2021.
– P. 180-184.
Іноземних мов з Матеріали конференції
латинською мовою Таран З.М. Фітоніми у латинській ботанічній
та
медичною номенклатурі/ З.М. Таран, Т.С. Сємєняк // матеріали ІІ
термінологією.
Міжнародної
студентської
наукової
конференції
«International Medical Students Conference in Poltava 2021»
(IMEDSCOP 2021) (м. Полтава, 25, березня 2021 р.). –
С. 146-147.

Березень
2021

У статті охарактеризовано особливості
дистанційного навчання англійської
мови студентів медиків. Обґрунтовано
використання інформаційних технологій
З’ясовано
основні
інструменти
організації синхронного й асинхронного
режимів дистанційного навчання.

Березень
2021

Стаття присвячена аналізу часу і
простору в новелі «Лігейя»
американського письменника ХІХ
століття Е. По. На прикладі новели
«Лігейя» Е. По детально розглянуто
типи хронотопу: реальний та ірреальний,
котрі у структурі новели, об’єднуючись,
утворюють загальний хронотоп, який
впливає на жанрову модифікацію твору.
У статті проаналізовано лінгвістичні
особливості неологізмів
Дж.Ролінґ,
утворених шляхом основоскладання.
Були з'ясовані семантичні відношення
між компонентами новотворів, що
залежать
від
значення
основконституентів.

Червень
2021

Березень
2021

В роботі досліджується особливості
номінації фітонімів в античному світі,
проводиться
порівняльний
аналіз
латинських та українських назв рослин,
який дозволив визначити cемантичні
особливості номенклатурних одиниць.
Етимологічний аналіз фітонімів у
латинські ботанічній номенклатурі

23.

Іноземних мов з
латинською мовою
та
медичною
термінологією.

Матеріали конференції
Таран З.М. Етнопсихологічні аспекти у навчанні іноземної
мови / З.М. Таран // матеріали I Міжнародної науковопрактичної онлайн конференції «Cучасні тенденції
вивчення та навчання іноземних мов» (Current Trends in
the Study and Teaching of Foreign Languages: Proceedings of
the1st International Scientific and Practical Online Conference
Conference (Poltava, 04 June 2021). – Poltava : Astraya, 2021.
– Р. 221-224

Червень
2021

24.

Іноземних мов з
латинською мовою
та
медичною
термінологією.

Стаття
Архипова А.О. Медикалізація суспільства як актуальна
тенденція на тлі пандемії коронавірусу / А.О. Архипова, С.
М. Ефендієва // Current Trends in the Study and Teaching of
Foreign Languages: Proceedings of the 1st International
Scientific and Practical Online Conference (Poltava, 04 June
2021). – Poltava : Astraya, 2021. – P. 15–17.

Червень
2021

25.

Іноземних мов з
латинською мовою
та
медичною
термінологією.

Стаття
Зав’ялова К.М. Особливості функціонування англомовних
ідіоматичних виразів у галузі охорони здоров’я / К.М.
Зав’ялова, С. М. Ефендієва // Current Trends in the Study
and Teaching of Foreign Languages: Proceedings of the 1st
International Scientific and Practical Online Conference
(Poltava, 04 June 2021). – Poltava : Astraya, 2021. – P. 81–
83.
Іноземних мов з Стаття
латинською мовою Ферфецька В.О. Сучасні тенденції неологізації в

Червень
2021

26.

Червень
2021

дозволяє прослідкувати зв’язок назв з
культурним впливом різних країн та
епох
та
порівняти
семантичні
особливості найменувань у латинській
та українській мовах.
Стаття присвячена етнопсихологічним
аспектам у навчанні іноземної мови.
Досліджується
лінгвокраїнознавчий
принцип навчання, який передбачає
вивчення соціокультурних елементів як
основи
комунікаційного
процесу,
оскільки саме вони є вагомим надбанням
людських
відносин.
Розглядаються
національно-психологічні особливості
англійців та французів, їхня мова,
культура, риси характеру та етнічні
стереотипи.
У статті розглянуто проблеми, пов'язані
з впливом медикалізації на суспільство
на тлі пандемії корона вірусу. Вивчено
поняття «медикалізація». Досліджено з
лінгвістичної
точки
зору
процес
медикалізації, який відбувається на
чотирьох рівнях. Наведено приклади
«неологічного буму», що виник у
результаті нових соціальних правил та
тенденцій сучасного суспільства.
Стаття
присвячена
дослідженню
англомовних ідіоматичних виразів про
здоров’я людини. Розглянуто основні
підходи
до
визначення
терміну
«фразеологізм». Представлено приклади
ідіом, прислів’їв та приказок про
здоров’я.
У статті досліджено поняття неологізм
та визначено механізм та основні

Найменування показників виконання завдання
(стаття в наукометричній базі даних, стаття в журналах,
Найменування
патент, інформаційний лист, метод. рекомендації,
завдання
нововведення), конференції (програма)
1
2
Розглянути
Матеріали конференції
дискутивні
Ждан В.М. Деякі питання функціонування медичних
питання, пов’язані епонімів / В.М. Ждан, В.М. Дворник, Д.С. Аветіков, О.М.
з використанням Бєляєва // Current Trends in the Study and Teaching of
епонімів у мові Foreign Languages: Proceedings of the 1st International
медицини
Scientific and Practical Online Conference (Poltava, 04 June
2021). – Poltava : Astraya, 2021. – P. 3-15.

Розглянути
особистість
Миколи Івановича
Пирогова в новому
ракурсі,
представити
основні етапи його
наукової
та
лікарської
діяльності.

Стаття
Bieliaieva O.M. Nikolai Ivanovich Pirogov - amicus humani
generis / O.M. Bieliaieva, T.P. Skrypnikova, Yu.V. Lysanets,
H.Yu. Morokhovets, L.B. Slipchenko, S.M. Efendiieva //
Wiadomości Lekarskie. – 2021. – 74(2). – P. 362-366.
(Scopus)

Одиниця
виміру

та
медичною англійській мові / В.О. Ферфецька, Д.В. Авамлех, С. М.
термінологією.
Ефендієва // Current Trends in the Study and Teaching of
Foreign Languages: Proceedings of the 1st International
Scientific and Practical Online Conference (Poltava, 04 June
2021). – Poltava : Astraya, 2021. – P. 235–238.

3
13 с.

5 с.

способи їх утворення. На матеріалах вебресурсів
проаналізовано
приклади
неологізмів утворених на тлі пандемії
COVID-19.

Очікувані результати

Фактично досягнуто

4
Дослідження виконано на
стику
термінознавства,
історії
Стародавнього
Риму, історії медицини й
медичної
етики
та
передусім спрямоване на
формування в майбутніх
лікарів, а також іншого
кола зацікавлених осіб
інтересу
до
фахової
термінології і залучення
їх до міждисциплінарних
розвідок.
З
огляду
на
антропоцентризм
сучасного етапу розвитку
суспільства
і
європейської цивілізації,
автори
прагнули
«оживити» біографію М.
Пирогова. У зв'язку з цим
значна увага приділена
його особистому життю.

5
Значну увагу приділено історії
виникнення терміна «кесарів
розтин».
У
висновках
зазначається, що медичні
епоніми – це невід’ємна
складова мови медицини, в
якій
знайшли
своє
відображення різні етапи
пізнання дійсності, історичні
умови та відомості про тих
людей, які сприяли розвиткові
медичної науки.
Актуальність
дослідження
обумовлена тим, що вивчення
біографії
цього
вченого,
хірурга, терапевта, анатома і
патологоанатома, засновника
військово-польової хірургії і
топографічної
анатомії,
одного з піонерів пластичної
хірургії, відомого педагогановатора,
реформатора
російської
освіти
дає
можливість
розкрити
багатогранність інтересів і

Проаналізувати
психологічну
готовність
майбутнього
лікаря
до
професійної
діяльності,
ставлення
студентів-медиків
першого курсу до
своєї
професії,
формування
позитивної
мотивації
до
навчання
та
професійної
діяльності загалом.

Стаття
Morokhovets H.Yu. The Results of Monitoring the
Psychological Readiness for Professional Activities in
Medical Students / H.Yu. Morokhovets, O.M. Bieliaieva,
Y.V. Lysanets // Wiadomości Lekarskie. – 2020. – 73(10). –
P. 2295-2299 (Scopus)

5 с.

Одним із компонентів
педагогічної
системи
професійної підготовки
майбутніх
лікарів
виступає мета підготовки
− формування готовності
до
професійної
діяльності. При цьому
готовність розглядається
як складна інтегративна
особистісна якість, що
характеризує
суб’єктивний
стан
особистості
та
мобілізацію
сил
для
виконання поставленого
професійного завдання.
Означена
мета

глибину особистості лікаря.
Для досягнення поставленої
мети
роботи
авторами
представлений
вичерпний
літературний
огляд,
проаналізовано найважливіші
результати
досліджень
українських та зарубіжних
вчених. Також проаналізовано
епістолярну спадщину М.
Пирогова, що послужило
найціннішим
біографічним
джерелом. Наукова новизна
роботи полягає в тому,
біографія
М.
Пирогова
викладена з уточненнями і
доповненнями на основі його
останнього
твору
«Зі
щоденника старого лікаря».
Професійна
ідентичність
студентів-медиків
починає
формуватися з першого курсу
навчання і включає значне
академічне навантаження за
рахунок
загальнонаукових,
медичних
та
біологічних
дисциплін, іноземних мов
тощо. У період професійної
ідентифікації дуже важливо
створити
позитивну
мотивацію
для
навчання,
набуття знань та навичок, які
будуть необхідні у майбутній
професійній діяльності. Тому
використання
сучасних
мультимедійних
спеціалізованих
засобів,

реалізується в цілісному
освітньому процесі, який
спрямований
на
вирішення
завдань
професійного
розвитку
майбутніх лікарів
та
відображає різні аспекти
їх
професійного
становлення.

Метою книги є
заповнення
потреби
в
застосуванні
отриманих
навичок
в
подальшому
навчанні у вищих
медичних
навчальних
закладах
та
в
майбутньому
працевлаштуванні.
Дослідити питання
формування
термінологічної
компетентності
майбутніх лікарів
шляхом
застосування
такого прийому, як

Підручник
Basics of Medical Terminology = Основи медичної
термінології : підручник / [Sodomora P., Smolska L.,
Bieliaieva O. et al.]. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. – 264
pp.

264 с. Підручник призначений
для
ознайомлення
студентів з медичною
термінологією
та
науковою лексикою з
метою отримання знань з
грецької, латинської та
англійської
медичної
термінології
та
для
перегляду матеріалу із
професійних питань.

Матеріали конференції
Bieliaieva O. Historical and biographical commentary as a
technique for raising interest to the language of a specialty /
O. Bieliaieva, Yu. Lysanets, O. Pisotska, I. Rozhenko, L.
Hurai // Current Trends in the Study and Teaching of Foreign
Languages: Proceedings of the 1st International Scientific
and Practical Online Conference (Poltava, 04 June 2021). –
Poltava : Astraya, 2021. – P. 23-27.

5 c.

Термінологічна
компетентність
розглядається авторами
як невід’ємна складова
професійної
компетентності
майбутніх
лікарів.
Автори впевнені, що

залучення
студентів
до
дослідницької діяльності тощо
є
вирішальним
для
її
формування.
Перспективи
подальших
досліджень
охоплюють вивчення питання
готовності до професійної
діяльності
та
мотивації
іноземних
студентів
у
медичних вишах та розробку
методичного
забезпечення
викладання
гуманітарних
дисциплін
у
медичному
університеті з урахуванням
вищезазначених
рекомендацій.
Підручник
допомагає
студентам
розвивати
та
тренувати основні лексичні та
граматичні навички, необхідні
для ефективної роботи під час
медичного ліцензійного іспиту
КРОК 1 та іспиту з англійської
мови як частини державного
кваліфікаційного
іспиту.
Підручником
можуть
користуватись як англомовні,
так і україномовні студенти.
На
основі
багаторічного
практичного
досвіду
викладання латинської та
англійської мов у медичному
закладі вищої освіти авторами
зроблено
висновок,
що
історико-біографічний
коментар
є
одним
із

історикобіографічний
коментар.

щонайширше
впровадження
цього
прийому в
практику
навчання латинської і
національних медичних
термінологій, переважна
більшість яких більшою
чи
меншою
мірою
асимілювала
греколатинську термінологію,
відіграє важливу роль у
поглибленні
лінгвокультурних знань
майбутніх лікарів, сприяє
їх
залученню
до
культурної
спадщини
попередніх
століть,
античної
міфології
зокрема, слугуючи тим
містком, який з’єднує
медицину й філологію.

Дослідити
Матеріали конференції
семантичні
Синиця В.Г. Деякі питання функціонування колоронімів
особливості
у клінічній термінології / В.Г. Синиця, О.М. Бєляєва //
термінологічних
Current Trends in the Study and Teaching of Foreign
одиниць
з Languages: Proceedings of the 1st International Scientific and
компонентомPractical Online Conference (Poltava, 04 June 2021). –
колоронімом
Poltava : Astraya, 2021. – P. 193-198.

6 с.

Простежується
етимологічний
аспект,
семантичні особливості
термінологічних одиниць
з
компонентомколоронімом,
їхня
морфолого-синтаксична
структура

Дослідити сучасні Стаття
тенденції
Lysanets Yu. Essential Features of Effective Academic
наукового стилю в Writing in English / Yu. Lysanets, O. Bieliaieva,

3 с.

Дослідження має на меті
сприяти
засвоєнню
академіч-них стандартів

ефективних
прийомів
навчання
медичної
термінології. Для оптимізації
такої роботи у навчальний
процес
упроваджений
"Латинсько-український
медичний енциклопедичний
словник",
укладений
колективом
авторів
–
представників
ПДМУ
і
Білоруського
державного
медичного університету (м.
Мінськ, Республіка Білорусь)
у складі О. Бєляєвої, В.
Ждана, А. Цісика. У 12
додатку словника, про який
йшлося вище, подано перелік
термінів
з
ономастичним
компонентом,
викладено
історію виникнення деяких
термінів,
їх
міфологічні
витоки, подано цікаві й
маловідомі факти з біографій
видатних лікарів, які ввели в
медичний дискурс ці терміни.
Подано результати власних
досліджень
щодо
функціонування
основних
колоронімів
«білий»,
«жовтий»,
«блакитний»,
«червоний», «чорний» як
компонентів
багатослівних
латинських клінічних термінів
і діагнозів.
У
статті
розглянуто
особливості наукового стилю
англійської мови, спираючись

англійській мові та L. Slipchenko, K. Havrylieva, H. Morokhovets // The
надати
Medical and Ecological Problems. – 2021. – 25(1-2). – P. 41рекомендації щодо 43 (фахове видання)
досягнення
максимального
персуазивного
ефекту при роботі
з
основними
жанрами
англомовного
медичного
дискурсу

Проаналізувати
лексикосемантичні
особливості
англійської
термінології
субмові
ендокринології.

Матеріали конференції
Halaburda A. Lexico-Semantic Sources in the English
Sublanguage of Endocrinology / A. Halaburda, A. Kulyk, Yu.
Lysanets // Current Trends in the Study and Teaching of
Foreign Languages: Proceedings of the 1st International
в Scientific and Practical Online Conference (Poltava, 04 June
2021). – Poltava : Astraya, 2021. – P. 46-48.

англійської
мови,
мінімізації та уникненню
помилок у писемному
мовленні
вітчизняних
науковців.

3 с.

Результати дослідження
можуть бути використані
в
процесі
розробки
тлумачних словників та
навчальних
матеріалів
для студентів-медиків.

на методичні рекомендації
Британ-ської Ради в Україні в
рамках проєкту “Researcher
Connect”..
Показано,
що
науковий стиль англійської
мови
наділений
низкою
специфічних
лексикограматичних
принципів,
дотримання яких забезпечує
високу якість академічного
письма.
Водночас
представлення
результатів
дослідження без урахування
вищезгаданих норм наукового
стилю англійської мови може
призвести до помилок і
непорозумінь у професійному
середовищі, а також до
низької якості англомовного
медичного
дискурсу,
незважаючи
на
новизну,
актуальність,
теоретичну
цінність і практичне значення
отриманих результатів.
Запропоновано класифікацію
в
межах
досліджуваної
терміносистеми:
терміни
латинського та грецького
походження; термінологічні
словосполучення,
представлені
власне
англійськими
лексичними
одиницями;
гібридні
терміноелементи, що містять
напівасимільовану
англолатинську лексику, а також
терміни
з
епонімним

Проаналізувати
наративні стратегії
оповідача у творі
«Ode: Intimations
of Immortality From
Recollections
of
Early Childhood»
англійського
поета-романтика
Вільяма
Вордсворта.

Матеріали конференції
Lysanets Yu.V. Narrative Strategies in Ode: Intimations of
Immortality From Recollections of Early Childhood by
William Wordsworth / Yu.V. Lysanets, K.H. Havrylieva //
Current Trends in the Study and Teaching of Foreign
Languages: Proceedings of the 1st International Scientific and
Practical Online Conference (Poltava, 04 June 2021). –
Poltava : Astraya, 2021. – P. 125-126.

2 с.

Вірш актуалізує низку
глибоких ідей, ставить
складні запитання та
пропонує цікаві рішення,
що
забезпечує
непересічний
досвід
прочитання.
У
творі
простежено аналогії з
концепцією буддизму.

Мета – дослідити
структурносемантичні
характеристики
складнопідрядних
речень
та
з’ясувати
їхню
роль у реалізації
комунікативних
стратегій текстів
поінформованої
згоди
на
стоматологічне
лікування.

Стаття
Костенко В.Г. Складнопідрядні речення в текстах
поінформованої згоди: структурно-семантичний і
комунікативно-дискурсивний аспекти / В.Г. Костенко,
О.М. Бєляєва, І.М. Сологор //
Науковий вісник
Чернівецького національного університету імені Ю.
Федьковича. Германська філологія № 831-832 (2021). С.
135 – 147 (фахове видання)

13 с.

Вимоги щодо повноти
інформації, конкретності,
важливості
представлення причиннонаслідкових зв’язків та
логічного
підпорядкування одних
фактів, явищ, процесів
іншим надають текстам
поінформованої
згоди
ознак
доказового
мовлення та потребують
відповідного
мовного
втілення, що насамперед,
пов’язане зі складними
синтаксичними
конструкціями.

Мета – виявити та Матеріали конференції
проаналізувати
Kostenko V.H. Generic peculiarities of official public

4 с.

Дисциплінарні
особливості, професійна

компонентом.
Відзначено, що основною
інтенцією наратора у поезії
«Ode:
Intimations
of
Immortality From Recollections
of Early Childhood» Вільяма
Вордсворта є оприявнення, як
духовні
хвилювання
і
страждання дають можливість
для зростання, поступового
розвитку та філософського
розуміння
природи
та
довколишнього світу.
Переважання
складнопідрядних речень у
текстах поінформованої згоди
демонструє взаємодію двох
тенденцій: 1 - тенденції до
компресії інформації, тобто
вираження
розгалуженої
логічної
залежності
між
явищами,
процесами,
ситуаціями в рамках одного
речення,
що
зумовлено
загальною жанровою вимогою
стосовно стислого обсягу
таких текстів; 2 - тенденції
до мовної надлишковості,
тобто надання додаткової
інформації чи дублювання
уже раніше зазначеної, що
допомагає виділити головне,
підкреслити
суттєве,
і,
загалом, є важливою умовою
ефективної комунікації.
Інформування про досягнення
/ недоліки при вирішенні

жанрові
особливості
офіційних ділових
та звітних промов
як
компонентів
комунікативного
простору сучасної
стоматології.

messages in dentistry discourse / V.H. Kostenko, I.M.
Solohor // Таврійські філологічні наукові читання:
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,
Таврійський національний університет імені В. І.
Вернадського, Київ, 29–30 січня 2021 р. – С. 111 – 114.

Мета
–
проаналізувати
ефективність
методики
викладання курсу
“English
as
a
Language
of
Scientific
Communication’ for
PhD students in
medicine”.

Матеріали конференції
Kostenko V.H. Integrated approach to designing the course
“English as a Language of Scientific Communication’ for
PhD students in medicine”: creating learning and teaching
experiences / V.H. Kostenko, I.M. Solohor // Проблемы
лингвообразования в неязыковом вузе: Материалы V
Республиканской научно-практической конференции (с
международным участием). БГУ, 28–29 января 2021 г.,
Минск, Беларусь. – С. 60 – 64.

5 с.

культура
та
етносоціальні
особливості
значною
мірою
зумовлюють
та
визначають
жанрові
характеристики
офіційних та звітних
промов
в
галузі
стоматології.
Досліджувані
промови
позиціонують
рівність
учасників професійного
спілкування;
характеризуються
лаконізмом, критичністю
та
значною
аргументованістю.
Цільовий
рівень
володіння
англійською
мовою серед вступників
на PhD програми згідно з
чинними
вимогами
становить не нижче B2,
але у реальності значна
кількість вступників не
досягає
зазначеного
рівня.
Відповідно
в
систему вищої освіти
потрапляють студенти з
різним рівнем володіння
англійської мови. Це
спричиняє складнощі при
використанні
англомовних
ресурсів,
обмеження
щодо
міжнародної академічної
мобільності.

поставлених
завдань
в
стоматології будується на
використанні кооперативних
комунікативних стратегій і
тактик
організації
повідомлення.
Доказова
аргументація є ключовою
стратегією у досліджуваних
текстах і втілюється шляхом
використання
тактики
посилання на факти, тактики
обґрунтування
оцінок,
апелювання до статистичних
даних.

При
викладанні
курсу
застосовуються методи, що
забезпечують
формування
цільових компетентностей, які
сприяють
самостійності,
залученню
та
мотивації
здобувачів. Більшість з них
демонструє
такий
рівень
володіння англійською мовою,
який дозволяє їм повноцінно і
адекватно брати участь у
освітньому та професійному
житті як на національному,
так і на міжнародному рівні.

Мета
–
проаналізувати
поширеність
дентофобії серед
представників
різних
вікових
категорій 7 країн,
визначити основні
причини
її
виникнення;
висвітлити основні
стратегії
її
попередження.

Матеріали конференції
Barkovska A.D. Dentophobia as an obstacle to the timeliness
of dental care / A.D. Barkovska, V.H. Kostenko // Current
Trends in the Study and Teaching of Foreign Languages:
Proceedings of the1st International Scientific and Practical
Online Conference (Poltava, 04 June 2021). – Poltava :
Astraya, 2021. – Р. 20 – 23.

4 с.

Дентофобія
досі
залишається однією з
нагальних проблем у
стоматологічній практиці
і має явні та приховані
прояви, що впливають на
своєчасність
початку
лікування
та
його
наслідки.

Мета — виявити
та проаналізувати
та класифікувати
ад’єктивовані
дієприкметники
теперішнього
та
минулого часу у
німецькій
медичній
термінології

Матеріали конференції
Сологор
І.М.
Функціонування
ад’єктивованих
дієприкметників у німецькій медичній термінології / І. М.
Сологор, В. Г. Костенко // Current Trends in the Study and
Teaching of Foreign Languages: Proceedings of the 1st
International Scientific and Practical Online Conference
(Poltava, 04 June 2021). – Poltava : Astraya, 2021. – Р.208 –
210.

3 с.

Ад’єктивна
конверсія
дієприкметників
теперішнього
та
минулого
часу
дає
можливість просто й
швидко
утворювати
необхідні прикметники на
позначення
певних
властивостей, ознак у
німецькій
медичній
термінології.

Визначення
основних
викликів, потреб і
нових підходів до
підвищення
кваліфікації
(рівень володіння
мовою на рівні B2)
та
розширення

Матеріали конференції
Сліпченко Л.Б. Peculiarities of implementing an intensive
English course to medical teaching staff / Л.Б. Сліпченко //
Current Trends in the Study and Teaching of Foreign
Languages: Proceedings of the 1st International Scientific and
Practical Online Conference (Poltava, 04 June 2021). –
Poltava : Astraya, 2021. – Р.198 – 203.

6 с.

Отримання
актуальних
даних щодо особливостей
процесу
впровадження
інтенсивного
курсу
англійської мови.

Результати були отримані
методом
анонімного
анкетування 170 респондентів
віком від 18 до 79 років із 7
країн. Було виявлено,
що
рівень дентофобії зростає в
віком, найнижчі показники
демонструють люди віком до
21 року. Серед причин, що
можуть
спричинити
дентофобію,
основною є
власний травматичний досвід,
отриманий
під
час
стоматологічного лікування.
У ході дослідження були
виявлені, проаналізовані та
класифіковані
медичні
терміни, які містили у своєму
складі
ад’єктивовані
дієприкметники. Було також
досліджено
подальше
функціонування
ад’єктивованих
дієприкметників
у
подальшому творенні нових
складених прикметників, які
функціонують у німецькій
медичній термінології
Реалізація змісту інтенсивного
курсу
англійської
мови
здійснювалася на засадах
особистісно-орієнтовного
підходу
відповідно
до
основних
вимог
освіти
дорослих, а саме: через
рефлексію,
використання
комунікативних завдань й

можливостей
педагогічних
працівників
для
удосконалення
англомовної
комунікативної
компетентності.
На
основі
досліджень
науковців
проаналізувати
специфічні ознаки
дефініцій
«навчання»,
«учіння»
та
«викладання» як
складових процесу
спільної діяльності
викладача і учнів а
також
довести
практичну
значущість
технології
диференціації
навчання
в
організації
освітнього
процесу.

Мета дослідження
− проаналізувати
моніторинг шляхів
організації
та
впровадження
самопідготовки

врахування власного досвіду.

Матеріали конференції
Гончарова Є.Є. Дидактичний потенціал диференціації
навчання
/
Є.Є. Гончарова,
С.М.
Ефендієва,
В.І. Недільченко // Current Trends in the Study and
Teaching of Foreign Languages: Proceedings of the 1st
International Scientific and Practical Online Conference
(Poltava, 04 June 2021). – Poltava : Astraya, 2021. – P. 5355.

3 с.

Стаття
Ефендієва С. М. Організація самостійної роботи
студентів під час підготовки до складання субтесту з
англійської мови ліцензійного іспиту «Крок 1.
Стоматологія» / С. М. Ефендієва, К. Г. Гаврильєва, К. С.
Бугаєнко // Актуальні проблеми сучасної медицини:

5 с.

Модернізація
вищої медичної освіти,
зумовлена підвищенням
вимог
до
підготовки
висококваліфікованих
фахівців, здатних активно
реагувати на зміни в
соціокультурних умовах
сучасного
світу,
сприймати
та
використовувати
нові
здобутки науки у своїй
практичній діяльності з
метою забезпечення її
ефективності,
вимагає
істотних
змін
в
організації навчального
процесу, спрямованого на
оптимізацію
умов
самореалізації кожного
індивіда
у
процесі
успішного
оволодіння
професійно значущими
знаннями.
Нині
розроблений
і
широко впроваджується
ліцензійний іспит «Крок
1», складовою частиною
якого
є
складання
субтесту
англійською

На
основі
досліджень
науковців
проаналізовано
специфічні ознаки дефініцій
«навчання»,
«учіння»
та
«викладання» як складових
процесу спільної діяльності
викладача
і
учнів.
Сформульовано
сутність
основних
складових
диференціації навчання.

У статті особлива увага
приділяється
самостійній
підготовці
студентів
до
субтесту.
Проведено
опитування серед студентів
стоматологічного факультету,

студентів
на Вісник Української медичної стоматологічної академії. –
кафедрі іноземних 2020. – Т. 20, вип. 4 (72). – C. 169–173 (фахове видання)
мов з латинською
мовою
та
медичною
термінологією
ПДМУ, які дали
змогу студентам
мати
високі
показники
субтесту
з
англійської мови
іспиту «Крок 1».
Мета –
актуалізувати
питання пошуку
якісних
освітніх
веб-ресурсів для
підвищення
кваліфікації серед
педагогічних
працівників вищих
закладів
вищої
освіти.

Матеріали конференції
Ефендієва С.М. Вебінар як дистанційна форма
підвищення кваліфікації педагогічних працівників / С. М.
Ефендієва, І. В. Знаменська, Є. Є. Гончарова // Реалії,
проблеми та перспективи вищої медичної освіти :
матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава,
25 березня 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 97–98.
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мовою. Звернути увагу на
причини та врахувати
пропозиції
щодо
самопідготовки,
щоб
допомогти
ретельніше
підготуватися
до
складання «Крок 1».

для того, щоб визначити
найзручніші на їх думку
джерела для підготовки до
ліцензійного іспиту.

Завдяки
простому
доступу
до
мережі,
широкому використанню
смартфонів і соціальних
спільнот освітня галузь
поступово переходить у
формат
електронного
навчання.
Проблеми
інформатизації
засобів
підвищення кваліфікації
серед
педагогічних
працівників
вищих
закладів вищої освіти
актуалізують
питання
пошуку якісних освітніх
веб-ресурсів. Підвищення
кваліфікації
в
дистанційному форматі
на
вебінарорієнтовних
платформах
створює
оптимальні умови для
формування
індивідуальної освітньої

У статті висвітлено досвід
використання вебінарів
у
системі
підвищення
кваліфікації викладачів.

траєкторії
науковопедагогічних працівників.
даного
Метою
дослідження
є
висвітлення
особливостей
дистанційного
навчання
англійської мови
за
професійним
спрямуванням
студентів
медичних
спеціальностей.

Матеріали конференції
Прийма Л.Ю. Особливості дистанційного навчання
англійської мови студентів медичних ЗВО / Л.Ю.
Прийма, Н.Г. Танько, Н.О. Шерстюк, О.М. Бєляєва //
Реалії, проблеми та перспективи вищої медичної освіти.
Матеріали
навчально-наукової
конференції
з
міжнародною участю (25 березня 2021 року, Полтава). –
С. 219-221.
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Основою успішної
реалізації дистанційної
форми навчання є
застосування
інформаційних
технологій. Відомо, що
дистанційне
навчання
може відбуватися у двох
режимах: синхронному й
асинхронному. У разі
реалізації
синхронного
режиму всі учасники
освітнього
процесу
одночасно перебувають у
веб-середовищі, тоді як в
асинхронному
режимі
освітній процесс
відбувається за зручним
для викладачів і студентів
графіком.

Метою статті є
ґрунтовний аналіз
художнього
хронотопу в
аналізованому
творі.

Стаття
Шерстюк Н.О. Мотив психічного розладу як інтегральна
складова хронотопу в новелі «Лігейя» Едгара По /
Н.О. Шерстюк // Сучасний англомовний науковий
дискурс: збірник наукових праць студентів, магістрантів
та аспірантів / За редакцією О.М. Ніколенко, М.О.
Зуєнко. Випуск 5. Полтава, 2021. С.161-165.
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Хронотоп новели має
колоподібну, циклічну
структуру: він замкнений,
концентричний, у центрі
оповіді знаходиться сам
головний
герой.
Жанровими константами
новели
стають
психологічні мотиви, що
домінують у системі
мотивів твору

У ході дослідження було
з'ясовано формування
лінгвістичної компетентності
студентів-медиків в умовах
дистанційної форми навчання,
що передбачає застосування
синхронного, й асинхронного
режимів навчання
і
відбувається на базі низки
інтернет платформ і додатків.
Перехід
від
очної
до
дистанційної форми навчання
вимагає використання
специфічних інформаційних
технологій
і
модифікації
традиційних методів
викладання англійської мови,
що зумовлює необхідність
проходження педагогічними
працівниками курсів
підвищення кваліфікації.
У новелі «Лігейя» виявлено
кілька
типів
хронотопу,
основними з яких стають
реальний
та
ірреальний,
причому часом відбувається їх
швидка зміна, оскільки саме
головний герой, людина, що
постійно перебуває на «межі»,
під
дією
наркотичних
препаратів, виформовує то
один, то інший часопростір.
Для ірреального часопростору
характерні готичні мотиви,

Мета статті
проаналізувати
лінгвістичні
особливості
неологізмів
Дж.Ролінґ,
утворені шляхом
основоскладання.

Матеріали конференції
Прийма Л.Ю. Особливості перекладу неологізмів Дж.
Ролінґ, утворених шляхом складання основ / Л.Ю.
Прийма, Н.О. Шерстюк // Current Trends in the Study and
Teaching of Foreign Languages: Proceedings of the 1st
International
Scientific
and
Practical
Online
Conference (Poltava, 04 June 2021). – Poltava : Astraya,
2021. – P. 180-184.
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Серед неологізмів,
утворених шляхом
основоскладання, було
виявлено кілька
тематичних груп. Був
обґрунтований
взаємозв'язок між
специфікою семантики
певної одиниці та
основними прийомами
перекладу.

Мета
роботи:
дослідити
походження
та
семантичні
особливості
латинських
ботанічних
номенклатурних

Матеріали конференції
Таран З.М. Фітоніми у латинській ботанічній
номенклатурі/ З.М. Таран, Т.С. Сємєняк // матеріали ІІ
Міжнародної
студентської
наукової
конференції
«International Medical Students Conference in Poltava 2021»
(IMEDSCOP 2021) (м. Полтава, 25, березня 2021 р.). – С.
146-147.
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Вивчення
латинської
мови має велике значення
у підготовці і медичного
працівника,
оскільки
допомагає
свідомо
засвоїти
і
розуміти
медичні
терміни
латинського-грецького

мотиви
таємниці,
смерті,
потойбіччя,
реінкарнації,
оніричні мотиви, які стають
константним у творі та
окреслюють ту романтичну
традицію, що характерна для
творчості Е.По. Проте у творі
вимальовується і реальний
хронотоп, який втілюється
через образ другої дружини
героя, леді Ровени, постать
якої ґрунтовно виписана, які і
їхнє спільне життя.
Було проаналізовано
особливості неологізмів спіноф Поттеріани, утворених
шляхом складання основ, та
з’ясували, що
найпродуктивнішим
прийомом їх перекладу є
калькування або створення
неологізму. Під час перекладу
подібних одиниць перекладач
має
звертати
увагу
на
внутрішню форму й специфіку
семантичних зв'язків
між
основами-компонентами
новотвору.
Досліджено
особливості
номінації
фітонімів
у
античному світі, проведено
порівняльний
аналіз
латинських та українських
назв рослин, який дозволив
визначити
cемантичні
особливості номенклатурних

одиниць
та
дослідити
оздоровчий ефект
рослин.

Дослідити
лінгвокраїнознавчі
та
етнопсихологічні
принципи
навчання, оскільки
саме
вони
є
вагомими
надбаннямя
людських відносин
і
важливою
складовою
у
навчанні іноземної
мови.

походження, з якими він
зустрічатиметься і буде
послуговуватися у своїй
практичній
діяльності.
З’ясувати
походження
термінів в анатомічній,
фармацевтичній
та
клінічній
термінології.
Розглянути
словотвір
терміноелементівомофонів.

одиниць. Створено таблицю
ботанічних найменувань за
якостями рослини:
смаку (Allium caepa – Цибуля
пекуча
-кольору (Ribes nigrum –
смородина чорна, латинський
прикметник niger, gra,grum
“чорний” вказує на колір ягід);
-форми чи вигляду (Capsicum
annuum – перець стручковий.
Походить від лат. Capsa, ae f
“коробка, футляр”)
Досліджено та проаналізовано
етнопсихологічні особливості
англійців та французів, їхній
характер
та
психологія.
Глибоке
розуміння
національно-психологічних
особливостей
особистості,
правильна оцінка феноменів
міжетнічних
відмінностей
психіки, їхнього впливу на
процеси
взаємодії
представників різних етносів
необхідні
для
якісного
навчання іноземній мові.

Матеріали конференції
Таран З.М. Етнопсихологічні аспекти у навчанні
іноземної мови / З.М. Таран // матеріали I Міжнародної
науково-практичної онлайн конференції «Cучасні
тенденції вивчення та навчання іноземних мов» (Current
Trends in the Study and Teaching of Foreign Languages:
Proceedings of the1st International Scientific and Practical
Online Conference Conference (Poltava, 04 June 2021). –
Poltava : Astraya, 2021. – Р. 221-224.
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Розгляд
етнопсихологічних
аспектів
у
навчанні
іноземної
мови.
Дослідження
лінгвокраїнознавчого
принципу навчання, який
передбачає
вивчення
соціокультурних
елементів
як
основи
комунікаційного процесу,
оскільки саме вони є
вагомим
надбанням
людських
відносин.
Розгляд
національнопсихологічних
особливостей англійців та
французів, їхньої мови,
культури, рис характеру
та етнічних стереотипів.

Мета – визначити Матеріали конференції
поняття
Архипова А.О. Медикалізація суспільства як актуальна

3 с.

Англомовний
дискурс У статті розглянуто проблеми,
COVID-19 – це продукт пов'язані
з
впливом

медикалізації,
розглянути
приклади
медикалізації
англомовному
дискурсі

тенденція на тлі пандемії коронавірусу / А.О. Архипова,
С. М. Ефендієва // Current Trends in the Study and Teaching
of Foreign Languages: Proceedings of the 1st International
в Scientific and Practical Online Conference (Poltava, 04 June
2021). – Poltava : Astraya, 2021. – P. 15–17.

Мета – дослідити
значення термінів
фразеологізм
та
ідіоматичний
вислів,
навести
приклади
ідіоматичних
виразів в галузі
охорони здоров’я.
Мета – дослідити
поняття неологізм
та
визначити
механізм
та
основні способи їх
утворення.
Навести приклади
неологізмів

Матеріали конференції
Зав’ялова
К.М.
Особливості
функціонування
англомовних ідіоматичних виразів у галузі охорони
здоров’я / К.М. Зав’ялова, С. М. Ефендієва // Current
Trends in the Study and Teaching of Foreign Languages:
Proceedings of the 1st International Scientific and Practical
Online Conference (Poltava, 04 June 2021). – Poltava :
Astraya, 2021. – P. 81–83.
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Матеріали конференції
Ферфецька В.О. Сучасні тенденції неологізації в
англійській мові / В.О. Ферфецька, Д.В. Авамлех, С. М.
Ефендієва // Current Trends in the Study and Teaching of
Foreign Languages: Proceedings of the 1st International
Scientific and Practical Online Conference (Poltava, 04 June
2021). – Poltava : Astraya, 2021. – P. 235–238.
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комунікативнокогнітивно
ї діяльності індивідів, що
утворився на тлі пандемії
коронавірусу, починаючи
з 2019 року й триває нині.
Медикалізація виникає на
фоні глобалізації даного
вірусу, у ході якої
трансформуються
соціальні інститути, як
наслідок
змінюються
цінності та норми, люди
прагнуть
розмаїття
і
самовираження,
а
інструментом
цього
стають
медичні
досягнення:
знеболювання,
діагностика, досягнення у
біотехнологіях.
Медична сфера слугує
вже протягом довгого
часу одним із джерел
поповнення
фразеологічного складу
англійської
мови
та
навести
приклади
англомовного дискурсу.
Завдяки
появі
неологізмів,
активно
поповнюється лексичний
запас в англійській мові.
Такі терміни поповнюють
і вносять нові поняття в
мову, але крім цього,
створюють і великі.

медикалізації на суспільство
на тлі пандемії корона вірусу.
Вивчено
поняття
«медикалізація». Досліджено з
лінгвістичної
точки
зору
процес медикалізації, який
відбувається на чотирьох
рівнях. Наведено приклади
«неологічного буму», що
виник у результаті нових
соціальних
правил
та
тенденцій
сучасного
суспільства.

Стаття
присвячена
дослідженню
англомовних
ідіоматичних виразів про
здоров’я людини. Розглянуто
основні підходи до визначення
терміну
«фразеологізм».
Представлено приклади ідіом,
прислів’їв та приказок про
здоров’я.
У статті досліджено поняття
неологізм
та
визначено
механізм та основні способи їх
утворення. На матеріалах вебресурсів
проаналізовано
приклади
неологізмів
утворених на тлі пандемії
COVID-19.

