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ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції з 

міжнародною участю «МЕДИЧНА СИМУЛЯЦІЯ – ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ» (впровадження 

інноваційних технологій у Вищу Медичну Освіту України), яка відбудеться 08 лютого 2019 

року у м. Вінниця на базі Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. 

Початок конференції о 9
30

. Конференція внесена до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та 

науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2019 р.». 

В роботі конференції приймуть участь близько 100 делегатів і спікерів з різних регіонів 

України, країн СНД та Європи.  

До участі в конференції запрошуються вчені та висококваліфіковані фахівці: викладачі 

вищих навчальних закладів України. 

ВПРОДОВЖ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧЕНО ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКОВАНИХ 

ТРЕНІНГІВ СПЕЦІАЛІСТАМИ МЕДИЧНИХ СИМУЛЯЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. 

 

НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ ПРИСВЯЧЕНА НАСТУПНИМ 

ПРОБЛЕМАМ: 

1. Симуляційні технології в підвищенні якості медичної допомоги та безпеки пацієнтів; 

2. Симуляційне навчання у студентів 

3. Перспективи симуляційного навчання на додипломному та післядипломному рівнях 

освіти 

4. Командна робота та функція лідера у клінічно-орієнтованому практикумі 

5. Роль комунікативних навичок у симуляційному тренінгу 

6. Компетентнісна оцінка знань та вмінь в медицині 

7. Досвід впровадження обєктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) у вищих 

медичних закладах України. 

 

О 9
30

 09.02.2019р буде проведено семінар (пост-конгрес): «Методологія проведення 

об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ). Основні питання організації 

симуляційного центру. Методи та принципи медичного симуляційного навчання. Проведення 

випускних іспитів для студентів 6-го курсу у форматі ОСКІ (власний досвід). Структура та 

побудова клінічних станцій. Розробка сценаріїв для практичних навичок та стандартизованих 

пацієнтів. Створення чек-листів. Вирішення проблемних питань при проведенні ОСКІ» (ДО 20 

УЧАСНИКІВ). 

 

ПО ЗАВЕРШЕННЮ КОНФЕРЕНЦІЇ КОЖЕН З ЗАРЕЄСТРОВАНИХ УЧАСНИКІВ 

ОТРИМАЄ СЕРТИФІКАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ОКРЕМО СЕРТИФІКАТИ ПРО 

ПРОХОДЖЕННЯ ТРЕНІНГІВ, МАЙСТЕР-КЛАСІВ З ОТРИМАННЯМ ПЕВНОЇ КІЛЬКОСТІ 

БАЛІВ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ЇХ ПРИ АТЕСТАЦІЇ. 

 

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 до 25.10.2018 р – 150 грн., після 25.10.2018 р. – 200 грн. 

(з видачею сертифікату). Реєстраційний внесок для участі у семінарі 450 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 – до 15 хв.; виступ в обговоренні – до 5 хв. Оргкомітет 

забезпечує мультимедійним проектором, ноутбуком, презентером. 

 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ, ПЕРЕЛІК СУПРОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ - ЗА ПОСИЛАННЯМ: 

https://www.vnmu.edu.ua/новини/науково-практична-конференція-із-міжнародною-участю--медична-

симуляція-погляд-у-майбутнє--8-лютого-2019-року 

 

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 – 200 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. 

 

Подача тез до 20 січня 2019 р. 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ  

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 

 

 

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 
 


