
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медична симуляція – погляд у 

майбутнє» 02 лютого 2018 р.                                                                                                                                     

(внесена в реєстр конференцій МОЗ України) 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Маємо честь запросити акушер-гінекологів, перинатологів взяти участь у 

Науково-практичний конференції з міжнародною участю «МЕДИЧНА 

СИМУЛЯЦІЯ – ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ», яка відбудеться 8 лютого 2019 

року в найчарівнішому місті України - Вінниці. 

Організатори конференції: 

 ГО «Українська асоціація медичних освітніх симуляційних технологій», 

 Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова.  

Наукова программа конференції передбачає ознайомлення із 

презентаціями та доповідями за основними напрямками конференції.  

Всі заходи конференції будуть проходити на базі Вінницького 

національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.  

Кожний зареєстрований делегат буде мати змогу прийняти участь у 

наукових дискусіях із вітчизняними та іноземними експертами. 

УВАГА!!!! 

Заявки на доповіді приймаються до 15.11.2018 р, реєстрація учасників 

конференції - до 30.01.2019 р 

Матеріали для публікацій приймаються до 15.12.2018 р. 

Тези будуть опубліковані у «Збірнику тез конференції» з власним ISBN. 

ТЕМАТИКА ОСНОВНИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ 

НАПРЯМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 Симуляційні технології в підвищенні якості медичної допомоги та безпеки 

пацієнтів; 

 Симуляційне навчання у студентів; 

 Перспективи симуляційного навчання на додипломному та післядипломному 

рівнях освіти; 

 Командна робота та функція лідера у клінічно-орієнтованому практикумі; 

 Компетентнісна оцінка знань та вмінь в медицині; 

 Досвід впровадження обєктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) у 

вищих медичних закладах України. 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 21018 м. Вінниця, вул. Пирогова, 56 

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ:  

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 Кливак Віталій 

Васильович 
Додаткова інформація на сайті: https://www.vnmu.edu.ua/ 

 Реєстраційний внесок для участі у конференції до 25.10.2018 р – 150 грн., 

після 25.10.2018 р. – 200 грн. (з видачею сертифікату).  
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ (участь в конференції, постконгресі, подача тез) 

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 

https://www.vnmu.edu.ua/

