Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200307
Відкрита
Дата реєстрації: 19-06-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 150.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

30.000

2023

30.000

2024

30.000

2025

30.000

2026

30.000

2. Замовник
Назва організації: Одеський національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010801
Адреса: Валіховський провулок, буд. 2, м. Одеса, Одеська обл., 65082, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380487233324
Телефон: 380487233567
Телефон: 380487178905
E-mail: office@onmedu.edu.ua
WWW: http://onmedu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Одеський національний медичний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010801
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: Валіховський провулок, буд. 2, м. Одеса, Одеська обл., 65082, Україна
Телефон: 380487233324
Телефон: 380487233567
Телефон: 380487178905
E-mail: office@onmedu.edu.ua
WWW: http://onmedu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
643. Дослідження впливу віртуального моделювання та симуляції, як механізмів набуття професійної компетентності, на
якість освіти та ступінь кваліфікації фахівців охорони здоров’я з метою забезпечення безпеки пацієнтів та корекції методів
освітніх технологій в вищій додипломній, післядипломній та освіті протягом життя

Назва роботи (англ)
Research on the impact of virtual modeling and simulation as mechanisms of professional competence on the quality of
education and qualifications of health professionals in order to ensure patient safety and correct methods of educational
technology in higher undergraduate, postgraduate and lifelong learning.

Мета роботи (укр)
Підвищити ефективність набуття професійної компетентності здобувачами освіти в медицині з метою забезпечення
безпеки пацієнтів та корекції методів освітніх технологій з залученням віртуального моделювання та симуляції.

Мета роботи (англ)
Increase the efficiency of acquiring professional technical assistance in ensuring the safety of education and correction by the
method of those technologies with the involvement of virtual modeling and simulation.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Впровадження нових технологій та обладнання для
якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи
Галузь застосування: медицина

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Імплементувати модель вертикальної та горизонтальної інтеграції
освітнього процесу з використанням симуляційних технологій та
1

01.2022

12.2023

Проміжний звіт

віртуального клінічного моделювання для викладання базових
медичних дисциплін та базових клінічних дисциплін. Провести
дослідження зміни якісних критеріїв успішності здобувачів з цих
дисциплін.
Розробити нову модель горизонтальної інтеграції освітнього процесу з

2

01.2024

12.2025

Проміжний звіт

використанням симуляційних технологій та віртуального клінічного
моделювання для викладання клінічних дисциплін.
Розробити нову модель освітнього процесу з використанням

3

01.2026

12.2026

Остаточний звіт

симуляційних технологій та віртуального клінічного моделювання для
безперервної освіти медичних працівників

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.75.33
Індекс УДК: 61:37; 615.1:37, 378.661:378.146/.147:371.69

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Запорожан Валерій Миколайович (д.мед.н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Рогачевський Олександр Петрович (к. мед. н.)

Відповідальний за подання документів: Криштальова Надія Миколаївна (Тел.: +38 (097) 587-58-71)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

