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Про ОсIінню Школу

Формат участіI

З огляду на зміни в медичній освіті,
ініційовані Міністерством охорони здоров’я
України, та враховуючи добрі практики
медичних університетів, відчувається брак
міжсекторального діалогу між ключовими
гравцями медичної освіти та практики. Ми
організовуємо Осінню школу для
а) підтримки та комунікації реформи медичної
освіти в Україні,
б) поширення вже здобутого успішного досвіду,
в) розвитку медичної освіти, охорони здоров’я,
що неможливе без мультисекторальної
співпраці між медичними освітянами, лікарями,
медсестрами та фахівцями інших галузей.

Осіння школа пропонує кілька форматів
участі:

Школа надає можливість закладам вищої
медичної освіти в оновленому контексті
покращити якість освіти через: краще
розуміння світових стандартів (наприклад,
стандартів Світової федерації з медичної освіти),
впровадження інформаційних технологій,
студенто-орієнтованих підходів, принципів
академічної доброчесності у навчання.
Осіння школа з медичної освіти сягає корінням
в Літню школу «Трансформація системи
охорони здоров’я: Східна Європа» та Літню
школу з питань політики в галузі охорони
здоров’я, економіки та управління у Лугано,
Швейцарія. Ці освітні платформи були створені
за підтримки Швейцарської агенції розвитку та
співробітництва (Літня школа «Трансформація
системи охорони здоров’я: Східна Європа»
в Україні створена україно-швейцарським
проектом «Здоров’я матері та дитини» у 2014

• Учасник без доповіді;
• Учасник зі стендовою презентацією;
• Учасник з усною доповіддю.

Учасник обирає форму участі, заповнюючи
заявку та вказуючи відповідно своє рішення.
Осіння школа включатиме такі освітні
формати:
• Пленарні сесії з загальними лекціями для
всіх учасників від ключових спікерів;
• Дебати з обговоренням нагальних тем в
медичній освіті України;
• Паралельні секції з воркшопами від
визнаних фахівців;
• Надихаючі виступи освітян, лікарів,
студентів та ректорів;
• Конференційна
сесія
з
медичної
освіти, де учасники зможуть поділитись
результатами досліджень, успішними
проектами чи помилками, на яких вчаться.
Спікерами Школи є провідні професори,
експерти та фахівці з українських та
європейських
інституцій, міжнародних
організацій. Доповідачі зможуть поділитися
своїм досвідом, ідеями, знаннями у сфері
медичної освіти та охорони здоров’я.
Робочі мови – англійська та українська.
Забезпечуватиметься синхронний переклад.

році) разом з іншими партнерами.
Осіння школа з медичної освіти спрямована
на поліпшення якості медичної допомоги
через спільне розуміння світових підходів до
організації медичної освіти, реформи медичної
освіти в Україні та через спілкування, обмін
досвідом, досягненнями.

Навчання відбуватиметься з 9:00 до 19:00
щодня з 7 по 9 жовтня 2019 року.
Учасникам будуть надіслані навчальні
матеріали, з якими вони зобов’язані будуть
ознайомитись до початку роботи Школи.
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Учасники Школи

Як подати заявку

Перш за все, ми запрошуємо подавати свої
заявки на Школу тих фахівців, які відкриті для
свіжих поглядів на медичну освіту, які готові
до нових ідей та їх реалізації, які хочуть
отримати знання та навички у сфері медичної
освіти та які вже мають досвід управління
змінами для покращення медичної освіти.

Заявки приймаються з 7 травня до 7 червня
2019 року.

Зокрема, до участі
запрошуються:

в

Осінній

школі

• Освітяни медичних навчальних закладів медичних університетів та закладів освіти
медсестер;
• Адміністратори закладів вищої медичної
освіти: ректори, заступники ректорів,
представники
навчальних
відділів,
завідувачі кафедр (в тому числі сімейної
медицини);
• Ті, хто формує політику в медичній освіті;
• Лікарі та медсестри, включаючи лікарів –
наставників інтернів;
• Провайдери
освітніх
продуктів
безперервного професійного розвитку;
• Студенти медичних університетів, які
мають активну позицію в підвищенні
якості медичної освіти;
• Представники
громадянського
суспільства, які сприяють прийняттю
рішень в сфері медичної освіти чи
первинної медичної допомоги, політик та
інновацій;
• Інших управлінців, фахівців, професійна
діяльність яких пов’язана з медичною
освітою.

Подати заявку на участь в Осінній школі
можна лише заповнивши електронну
форму: https://bit.ly/2VIVbkx
ЗАЯВКИ
ПОДАЮТЬСЯ
ВИКЛЮЧНО
ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН ФОРМУ, ЯКА ВКЛЮЧАЄ
НАСТУПНІ ЧАСТИНИ:
1. Освіта та досвід роботи апліканта.
2. Професійні досягнення та подальші цілі.
3. Мотиваційна складова для
Осінній школі 2019 року.

участі

в

4. Подача тез та інформація про співавторів
(за бажанням апліканта).*
5. Відповіді на закриті тестові питання щодо
деяких аспектів освітнього процесу.**
*Аплікант може обрати опцію – участь зі стендовою
чи усною доповіддю. Це автоматично означає подачу
тез. Організаційний комітет відбиратиме до участі
найбільш релевантні тематикам Осінньої школи
тези. Учасниця чи учасник зможуть презентувати
своє дослідження, проект тощо, на конференційній
сесії Осінньої школи, якщо тези апліканта обрані
організаційним комітетом.
** Відповіді аплікантів не будуть використовуватися
для відбору учасників, але вони є важливими для
формування програми Осінньої школи та розуміння
освітніх потреб учасників.

Організатори оцінюватимуть лише повні
заявки, подані до закінчення терміну. Ми
проінформуємо заявників про те, чи вони
відібрані або не відібрані для отримання
стипендії на участь у Школі до 15 липня 2019
року. Буде обрано до 90 найвмотивованіших
учасників.

ВартIість участIі та витрати
Ґрунтуючись на оцінці аплікаційних форм,
найкращі апліканти отримають повну
стипендію для участі в Осінній школі 2019
року від україно-швейцарського проекту
«Розвиток медичної освіти». Будь-ласка,
зверніть увагу, що стипендії не покривають
витрати на проїзд, вечері та добові.
Стандартний

внесок

за

участь

–

700

швейцарських франків (або 18 000 гривень
у 2019 році). Оплата покриває витрати на
навчання, навчальні матеріали, переклад,
проживання, кава-брейки та обіди.
Ті, хто подали заявку на участь в Осінній школі
і не були обрані для отримання стипендії,
можуть брати участь, оплативши стандартний
внесок, за погодженням з Оргкомітетом.
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