
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.І. ПИРОГОВА  

ГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МЕДИЧНИХ ОСВІТНІХ СИМУЛЯЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 

Інформаційний лист  

 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

  Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова висловлює Вам свою повагу та 

повідомляє про науково-практичну конференцію з міжнародною участю «МЕДИЧНА СИМУЛЯЦІЯ – 

ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ» (впровадження інноваційних технологій у Вищу Медичну Освіту України), 

що відбудеться 7-8 лютого 2020 року в м. Вінниця у приміщенні конференц-зали університетського 

симуляційного центру ВНМУ імені М.І. Пирогова. У роботі конференції приймуть участь близько 150 

делегатів та спікерів з різних регіонів України та Європи. 

 Конференція внесена до реєстру з’їздів, конгресів, симопзіумів та науково-практичних конференцій, які 

проводитимуться у 2020 році. 

  Перша частина конференції (07.02.2020р.) буде присвячена обговоренню сучасних світових 

тенденцій розвитку медичної освіти із подальшою дискусійною платформою, де кожен учасник зможе 

висловити та захистити свою думку відносно розвитку додипломної, післядипломної та неперервної освіти в 

Україні (дискусійна панель). 

  7 лютого (14.30-15.30) відбудеться засідання опорних кафедр акушерства та гінекології з метою 

затвердження подальшої концепції розвитку медичної освіти. 

  Офіційні мови конференції – українська, англійська; робоча мова під час конференції - українська. 

  Офіційними організаторами заходу є Вінницький національний медичний університет ім. М.І. 

Пирогова та ГО «Українська Асоціація медичних освітніх симуляційних технологій». 

ТЕМАТИКА ОСНОВНИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ НАПРЯМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 Освітні технології в підвищенні якості медичної допомоги та безпеки пацієнтів; 

 Академічна доброчесність. Система забезпечення якості в вищій медичній освіті; 

 Перспективи симуляційного навчання на додипломному та післядипломному рівнях освіти; 

 Командна робота та функція лідера у клінічно-орієнтованому практикумі; 

 Роль комунікативних навичок у вищій медичній освіті (світовий досвід); 

 Компетентнісна оцінка знань та вмінь в медицині; 

 Досвід впровадження об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) у вищих медичних 

закладах України (власний досвід). 
08.02.2020р буде проведено семінар (пост-конгрес): «СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ». Освітні стратегії та технології учбових програм (проблема-

орієнтоване навчання, міждисциплінарна освіта, командна робота, пацієнт як об’єкт медичної освіти, 

використання цифрових технологій). 

Комунікативні навички. Принципи оцінювання (клінічна комунікація, міжкомандна комунікація, 

комунікація із пацієнтом). 

Складання портфоліо. Зворотній зв’язок та коучінг. 

ОСКЕ в якості оцінки клінічної компетенції (вибір формату іспиту, принципи побудови чек-листів та 

оціночних шкал). 

Заявки на доповіді до 20.12.2019 р. (для обов'язкового рецензування), реєстрація учасників конференції - до 

30.01.2020 р. 

Матеріали для публікації приймаються до 16.12.2019 р. 

Сертифікат міжнародного зразку із зазначенням кількості годин та балів. 

Додаткові питання щодо участі в конференції, побажання, пропозиції обумовлюються в 

індивідуальному порядку (звертатися в Оргкомітет). 

 

ФОРМИ УЧАСТІ: 

˗ усна доповідь  

˗ усна доповідь з публікацією тез/статті 

˗ стендова доповідь 

Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«МЕДИЧНА СИМУЛЯЦІЯ – ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ» 
(впровадження інноваційних технологій у Вищу Медичну Освіту України) 



 

Реєстраційний внесок для участі у конференції – 300 грн. (з видачею сертифікату). Реєстраційний 

внесок для участі у семінарі 1000 грн. (з видачею сертифікату). 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ (участь в конференції, тези, постконгрес) 

Отримувач: ГО «УА МОСТ» 

ЄДРПОУ/ДРФО 41216932 

Р/Р 26009055341622 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 302689 

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ –  «Прізвище учасника. Благодійний внесок». 

Відскановану квітанцію (чек) необхідно надіслати за адресою: vitaliy.klivak@gmail.com 

 

ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська. 

Регламент доповідей: усна доповідь на пленарному засіданні (07.02.2019 рр. 09.30-13.00) – до 30 хв.; 

виступ в обговоренні – до 5 хв., усна доповідь (07.02.2019 рр. 15.30-18.30) – до 15 хв. Оргкомітет 

забезпечує мультимедійним проектором, ноутбуком, презентером. 

 

НАУКОВІ ТЕЗИ будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.  

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 
Мови конференції: українська, англійська. 

 

Назва файлу повинна складатися з Прізвища, ім'я та по батькові автора 

Оформлення 

Назва тез (напівжирний всі прописні, вирівняні по центру). 

ПІБ (напівжирний курсив, вирівняний по правому краю). 

Навчальний заклад або місце роботи, посада (курсив, вирівняний по правому краю).  

Текст тези 

Обсяг тез ................................. до 2-х стор. А4 (210 х 297 мм)  

Поля .................................. .................. ..усі - 2 см 

Шрифт .... .......................................... ..Times New Roman 

Розмір і інтервал ............. ............... .. ...... 14 і 2  

Вирівнювання ............................ ... .. ...... по ширині 

Абзацний відступ ............... .. .................. 5 мм 

 

Оплата за тезиси – 350 грн. за одну публікацію. 

Тези будуть опубліковані у окремому збірнику матеріалів конференції. 

Тези та документи про оплату (скановані) надавати в електронному вигляді: 

Е-mail: vitaliy.klivak@gmail.com 

Назва файлів подається за прізвищем першого автора. 

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ  

Отримувач: ГО «УА МОСТ» 

ЄДРПОУ/ДРФО 41216932 

Р/Р - UA983026890000026009055341622 у  

Вінницька філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ –  «Прізвище учасника. Благодійний внесок». 

Відскановану квітанцію (чек) необхідно надіслати за адресою: vitaliy.klivak@gmail.com 

 

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК, E-MAIL: 

 

З питань організації, наукової програми 

конференції та доповідей: 
+ 38 067-935-12-12 

 

Коньков Дмитро 
Геннадійович 

З питань публікації тез +38 068-711-22-08 
vitaliy.klivak@gmail.com 

Кливак Віталій 

Васильович 
 


