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ПРОГРАМА 
Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю  

«Симуляційне навчання в додипломній і 

післядипломній підготовці медичних працівників» 

«SimCon – 2021» 

*** 

Всеукраїнська олімпіада з симуляційної медицини 

з міжнародною участю  

«TernopilSimOlymp – 2021» 

(екстрена і невідкладна медична допомога) 

серед студентів вищих закладів освіти МОЗ України 

 

НОК «Червона калина»,  

30 вересня – 01 жовтня 2021 року) 
 

 

Тернопіль – 2021 
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29 вересня (середа) 2021 року 

НОК «Червона калина» 

  Після 17.00 День заїзду і поселення учасників.  

30 вересня (четвер) 2021 року 

НОК «Червона калина» 

Конференц-зал 

До 10: 00 – заїзд і реєстрація учасників  

9:00- 10.00 – Сніданок  

10.00 – 10.30 – Урочисте відкриття 

10.30 – 11.00 – колективне фото, перерва на каву  

Для учасників конференції 

11.00-14.00 – науково-практична конференція 

15.00-16.45 – науково-практична конференція 

Для команд-учасниць: 

11.00 –14.00 – Майстер – класи. 

15.00 – 16.45 – Майстер – класи. 

 Для слухачів «Школи стимуляційного навчання»: 

11.00-14.00 – Школа стимуляційного навчання  

15.15 - 16.45 – Школа стимуляційного навчання 

 

14.00 – 15.00 – Обід для всіх учасників 

 

17.00 – 18.00 – Оголошення правил Олімпіади. Жеребкування. Отримання 

стартових номерів. Знайомство учасників Олімпіади з обладнанням  

18:00-19:00 - Вечеря  

19.00 – 22.00 – Вечірні старти 

 

ПРОГРАМА «ЕКСПРЕС-ШКОЛИ СИМУЛЯЦІЙОГО НАВЧАННЯ» 

(8 год): 

1. Навчання практичних навичок методом 5 кроків 

2. Простий сценарій: підготовка та проведення 

3. Комбінований тренінг: підготовка та проведення 

4. Симуляційний сценарій: підготовка та проведення 

5. Муляжування, як елемент симуляційного навчання: базові принципи на 

практиці 

  

МАЙСТЕР – КЛАСИ :  

1. Контроль критичної кровотечі  

2. РBLS з АЗД  

3. Забезпечення прохідності дихальних шляхів. 
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4. Універсальний ALS - алгоритм. 

5. Первинний огляд дорослого  

6. Первинний огляд педіатричного пацієнта 

 

01 жовтня 2021 року 

НОК «Червона калина» 

8.00 – 9.00 – сніданок. 

9.30 – 13.00 – денні старти.  

13.00 – 14.00 – обід. 

14.00 – 15.30 – Масовий випадок (показове навчання) 

15.30 – 16.30 – дебрифінг за етапами Олімпіади.  

16.30 – 17.00 – перерва на каву. 

17.00 – 18.00 – нагородження переможців. 

19.00 – дружня вечеря  

 

02 жовтня 2021 року 

НОК «Червона калина» 

8.00 – 9.00 – сніданок 

9.00 – від’їзд учасників. Екскурсія в Центр стимул 

яційного навчання ТНМУ імені І.Я. Горбачевського 

 

Висловлюємо щиру вдячність за підтримку конференції та 

Олімпіади:  

КСЕНКО 

ОНІКО 

OJIVA 

ФОРМА 


