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Резюме викладача 

1. Ідентифікатори автора Researcher ID: E-9502-2019 

ORCID https://orcid.org/0000-0003-1241-0261 

Google Scholar 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=o

1AJITcAAAAJ&view 

2. Освіта та кваліфікація У 2002 році закінчила Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського, факультет іноземних мов і 

здобула кваліфікацію вчителя англійської і 

німецької мови та зарубіжної літератури. 

Захистила дисертацію на здобуття наукового 

ступеню кандидата педагогічних наук  за 

спеціальністю 13.00.04 –теорія і методика 

професійної освіти, тема дисертації 

«Підготовка майбутніх лікарів-іноземців до 

оволодіння професійною термінологією у 

медичних закладах вищої освіти». 

Науковий керівник: д.пед.н., проф. 

О.М. Гомонюк  

3. Підвищення кваліфікації - 

4. Міжнародний досвід - 

5. Особисті нагороди - 

6. Перелік найвагоміших праць 1. Статті у фахових виданнях: 

 Авраменко Н.О. Особливості викладання 

професійної лексики іноземним студентам 

у вищих навчальних медичних закладах. 

Сучасні інформаційні технології та 

інноваційні методики навчання у 

підготовці фахівців: методологія, теорія, 

досвід, проблеми: збірник наукових праць. 

2008. №17. С. 233-237. 

 Авраменко Н.О. Педагогічні аспекти 

навчання професійної термінології 

іноземних абітурієнтів у вищих медичних 

навчальних закладах. Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні 

методики навчання у підготовці фахівців: 

методологія, теорія, досвід, проблеми: 

збірник наукових праць. 2017. №48. С. 43-

47. 

 Авраменко Н.О. Методи та прийоми 

оволодіння професійною медичною 

термінологією іноземними абітурієнтами 

вищих навчальних медичних закладів. 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=o1AJITcAAAAJ&view
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=o1AJITcAAAAJ&view


Науковий журнал ДВНЗ 

«Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника». 

Освітній простір України. 2017. №11. 

С. 40-45. 

 Авраменко Н.О. Методичне забезпечення 

навчання іноземних абітурієнтів 

професійної медичної термінології. 

Збірник наукових праць Національної 

академії Державної прикордонної служби 

України . Серія «Педагогічні науки». 2017. 

№ 3(10). С. 7-20. 

 Авраменко Н.О. Експериментальне 

дослідження педагогічних умов 

формування готовності  іноземних 

абітурієнтів ВМНЗ до оволодіння 

професійною термінологією. Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні 

методики навчання у підготовці фахівців: 

методологія, теорія, досвід, проблеми: 

збірник наукових праць. 2018. № 52. 

С. 202-205. 

7. Досвід роботи З 2002 р. по 2003 р. працювала у Вінницькому 

будівельному технікумі на посаді викладача 

кафедри іноземних мов. З 2005 р. по 2010 р. 

працювала у Вінницькому національному 

медичному університеті на посаді викладача 

кафедри українознавства. 

З 2017р. по 2018 р. працювала у Вінницькому 

державному педагогічному університету на 

посаді асистента кафедри англійської 

філології. 

У 2019 році захистила дисертаційне 

дослідження та здобула науковий ступінь 

кандидата педагогічних наук. 

З січня 2019 р. працює у ВТЕІ КНТЕУ на 

посаді асистента кафедри іноземної філології 

та перекладу. 

 


