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ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

«ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕДИЧНУ ОСВІТУ: 
ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ТА ВІРТУАЛЬНІ ПАЦІЄНТИ» 

22 квітня 2015 року, м. Запоріжжя 

  

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-методичній 
конференції з міжнародною участю «Впровадження інноваційних 
технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та 
віртуальні пацієнти», яка відбудеться 22 квітня 2015 року в Запорізькому 
державному медичному університеті. 

  

Програмні питання конференції: 
• Сучасні аспекти проблемно-орієнтованого навчання. 
• Методологія структуризації навчального матеріалу та 

організації розробки кейсів для проблемно-орієнтованого 
навчання. 

• Психолого-педагогічні та дидактичні аспекти проблемно-
орієнтованого навчання. 

• Принципи розробки інструментального середовища для 
створення віртуальних пацієнтів. 

• Методично-інформаційна підтримка процесу впровадження 
проблемно-орієнтованого навчання в єдиному інформаційному 
просторі університету. 
 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.  

Для участі у конференції необхідно: 
до 01 квітня 2015 року надати електронною поштою на Е-mаіl: 
pbl.conf2015@gmail.com анкету учасника конференції (шаблон 
додається), тексти тез, назви доповідей та 
презентацій; 

  

Місце проведення конференції: м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26, 
спортивно-аудиторний корпус, аудиторія №4. 

 

Початок конференції: 10:00. 

Регістрація: 9:00-10:00 
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АНКЕТА УЧАСНИКА 
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ 

УЧАСТЮ 

«ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕДИЧНУ ОСВІТУ: ПРОБЛЕМНО-

ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ТА ВІРТУАЛЬНІ ПАЦІЄНТИ - 2015» 

22 квітня 2015, Запоріжжя 

Прізвище  ________________ 

Ім’я  ________________ 

По - батькові  ________________ 

Назва організації 

________________________________________________________ 

Назва кафедри або підрозділу

 ____________________________________________ 

Посада ______________ 

Обрана секція  ____________________________________________ 

Вчений ступінь   -  _____________ Вчене звання - _______________ 

Поштова адреса для особистої переписки з Вами: _______________ 

Поштовий індекс: _______________  Країна: _______________ 

Регіон ______________ Місто : _______________ 

_________________________________________________ 

Адреса  : 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Вкажіть варіанти участі у конференції: 

[  ] публікація тез доповіді          

[  ] участь з доповіддю    

[  ] участь з доповіддю (он-лайн) 

[  ] участь без доповіді 

[  ] бажаю одержати сертифікат учасника конференції 

 

Назва доповіді: 

________________________________________________________________

________ 

Чи потрібне Вам офіційне запрошення на конференцію:   

                                              [   ] ТАК                       [  ] НІ 

Заповнену анкету надсилати в электронному вигляді на E-mail: 

pbl.conf2015@gmail.com 

 

Дата    Підпис __________________________   

 

код міста служб. телефон моб. телефон електронна пошта 
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