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4 – 6 квітня 2018 року на базі Вищого державного навчального закладу України «Буковинський дер-
жавний медичний університет» відбудеться V Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес сту-
дентів і молодих учених BIMCO 2018.

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У BIMCO 2018!

цифрового наукового архіву інтелекту-
альних фондів Буковинського держав-
ного медичного університету.

5 квітня 2018 року в рамках меди-
ко-фармацевтичного форуму будуть 
проведені клінічні майстер-класи й 
практикуми українською та англій-
ською мовами: 

1. «Ази травматології»;
2. З ЕКГ-діагностики;
3. З холтерівського монітору-

вання ЕКГ;
4. «Медична реабілітація хво-

рих при інфаркті міокарда»;
5. Із стратифікації ризику кардіо-

васкулярних ускладнень у пацієнтів;
6. Зі статистичної обробки ре-

зультатів медичних;
7. З ведення пацієнта з ХОЗЛ 

при коморбідності;
8. З гастроентерології; 
9. з внутрішньої медицини та ге-

матології;
10. З методів нирково-замісної 

терапії;
11. «Алгологія у внутрішній меди-

цині»;
12. З фармакотерапії;
13. З дерматовенерологія;
14. З отоскопії;
15. З анестезіології;
16. З хірургії;
17. З ендоурології та літотрипсії; 
18. «Органзберігаючі операції 

при лікуванні синдрому діабетичної 
стопи»; 

19. «VAC-асоційовані пов’язки 
при лікуванні хронічних ран»;

20. «Сучасні способи аутодерма-
топластики розщепленими шкірними 
клаптями»;

21. «Ендоскопічні способи ліку-
вання механічної жовтяниці»;

22. «Основи остеосинтезу пере-
ломів полімерними біодеградуючими 
фіксаторами»;

23. З дитячої хірургії та експери-
ментальної хірургії;

24. «Сучасні внутрішньо маткова 
контрацептиви: техніка введення та 
вилучення»;

25. «Хірургічна стерилізація жі-
нок»;

26. З хірургічної офтальмології;
27. З офтальмології;
28. З неонатологїї: реанімація та 

інтенсивна терапія; 
29. «Методика проблемно-орієн-

тованого навчання уникненню лікар-
ських помилок в педіатрії»;

30. З дитячої алергології;
31. «Експрес-діагностика та не-

відкладна терапія інфекційних захво-
рювань у дітей»;

32. «Особливості реанімації у ді-
тей різного віку»;

33. «Мультифакторна патологія в 
ендокринології дитячого віку»;

34. «Медико-генетичне консуль-
тування при спадкових патологіях»;

35. «Електрокардіографія у дітей 
різних вікових груп»;

36. «Вогнепальні поранення: ос-
нови надання невідкладної допомо-
ги»;

37. Психологічний практикум 
(09.00 – 15.00).

Після клінічних майстер-класів 
для учасників конгресу буде прове-
дено екскурсію українською та анг-
лійською мовами історичними й архі-
тектурними пам’ятками Чернівців та 
відвідання Свято-Вознесенський мо-
настир у Банченах.

6 квітня 2018 року на другому 
пленарному засіданні відбудеться під-
ведення підсумків конгресу та урочи-
сте нагородження переможців.

4 квітня 2018 року буде проведе-
не урочисте відкриття конгресу, реє-
страція учасників та перше пленарне 
засідання, на якому будуть представ-
лені лекції на англійській мові на 
тему: «Shock: the definition, causes 
and management of shock in trauma 
patients» («Шок: визначення, прикла-
ди і ведення шоку в травматологічних 
пацієнтів») Зульквівар Мірзи, профе-
сора, президента Секції невідклад-
ної медицини Медичного товариства 
Великобританії (м. Лондон, Велико-
британія), а також на тему: «Actual 
Issues of Rational Pharmacotherapy and 
Polypragmasy» («Актуальні питання ра-
ціональної фармакотерапії і поліпраг-
мазії») Луїзи Габунії, доцента кафедри 
медичної фармакології, директора 
Центру науково-дослідницьких нави-
ків Тбіліського державного медичного 
університету (м. Тбілісі, Грузія).

Після пленарного засідання роз-
почнуть свою роботу наукові секції із 
різноманітних напрямків теоретичної, 
практичної медицини та фармакології.

Тематика всіх доповідей на сек-
ційних засіданнях висвітлюватиме 
найактуальніші питання теоретичної, 
експериментальної, клінічної меди-
цини та гуманітарні й організаційні 
аспекти медичної і фармацевтичної 
галузей. Робота кожної з секцій вклю-
чатиме наукову дискусію з обговорен-
ням доповідей і визначенням пере-
можців. Також передбачена заочна 
(он-лайн) форма участі у конгресі.

За результатами наукового фору-
му буде видано 20-й випуск Всеукра-
їнського медичного журналу молодих 
вчених «Хист», який буде внесений до 
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Грант – це цільова субсидія на 
підтримку некомерційних проектів. 

На відміну від позики грант не 
треба повертати.

Гранти надаються за результа-
тами грантових програм-конкурсів, 
що оголошуються для неприбутко-
вих організацій, під час яких проект 
повинен пройти у процедуру подання 
заявки на отримання гранту, і, у ви-
падку перемоги в конкурсі – отрима-
ти кошти (допомогу).

Приватні особи або організації, 
які надають гранти називаються 
донорами. Ними переважно стають 
міжнародні організації, державні 
установи, комерційні структури, 
громадські некомерційні організації 
(релігійні, наукові тощо), приватні 
благодійні фонди або приватні осо-
би, що можуть надають громадя-
нам та організаціям на некомерцій-
ній безповоротній основі необхідні 
додаткові ресурси різного виду, на 
цілі, які спрямовані в цілому на благо 
усього суспільства.

На практиці існує декілька класи-
фікацій донорів, які можна системати-
зувати так:

За видами допомоги, що нада-
ється, донори поділяються на тих, 
хто:

• надає гранти;
• виділяє стипендії на навчання;
• здійснює експертну (консульта-

тивну) допомогу;
• надає технології, обладнання 

тощо.
З чого починати роботу, пошук 

 грантових програм
Цикл діяльності по залученню ре-

сурсів визначає послідовність ваших 
дій.

Перший крок (потреби) – визна-
чення проблеми, формулювання її ак-
туальності та невідкладності вирішен-
ня, планування проекту (програми), 
складання бюджету.

Спочатку необхідно абсолютно 
чітко визначити, для чого, для досяг-
нення якої мети або вирішення якої 
проблеми потрібні кошти. Потім, що 
конкретно необхідно (гроші, примі-
щення, майно, послуги). Де ці кошти 
знаходяться, або, іншими словами, у 
кого їх можна попросити і як це зро-
бити таким чином, щоб досягти успі-
ху.

Другий крок (пошук джерел від-
сутніх ресурсів) – пошук грантових 

конкурсів, мета і завдання яких співп-
адають з метою і завданням вашого 
проекту.

Починати грантову діяльність 
краще за все з участі у не дуже значних 
за обсягом фінансування грантових 
конкурсах. Умовно можна планувати 
свою роботу за такою схемою:

• регіональні або місцеві грантові 
програми;

• гранти при Посольствах;
• спеціальні програми «малих 

грантів»;
• спільні програми в рамках Єв-

росоюзу.
Для того щоб взяти участь у гран-

товій програмі треба знайти відкриті 
грантові конкурси, що відповідають 
напрямку діяльності вашої організації. 
Для цього треба провести моніторинг 
сайтів відповідних організацій, які уза-
гальнюють та актуалізують грантові 
конкурси, в яких можна взяти участь в 
даний час: умови участі, сума гранту, 
кінцевий термін подання заявки, аплі-
каційні форми і т.д.

Визначившись із переліком най-
більш прийнятних для підтримки 
вашого проекту донорів, необхідно 
докладно ознайомитись з умовами 
надання ними фінансової допомоги.

• географія конкурсу (грантода-
вець може оголосити конкурс для пев-
них регіонів України);

• тип одержувачів грантів (ор-
гани самоврядування, громадські 
об’єднання, вищі навчальні заклади, 
заклади охорони здоровя, освіти, со-
ціального захисту, засоби масової ін-
формації, ініціативні групи тощо);

• пріоритети конкурсу (напрями 
надання допомоги конкретизуються у 
пріоритетах конкретних конкурсів);

• терміни подання заявки та під-
ведення підсумків конкурсу;

• розмір гранта та розмір влас-
ного внеску;

• термін реалізації проекту;
• види діяльності, що фінансу-

ються (у деяких випадках у рамках 
певного конкурсу донор може фінан-
сувати чітко визначені заходи та від-
мовлятися фінансувати деякі статті ви-
датків, найчастіше- непрямі видатки 
та/або оплату праці).

Де шукати інформацію 
про грантові конкурси?

В першу чергу — на офіційних 
сайтах донорських організацій.

Рекомендуємо створити влас-

ну базу даних грантодавців і час від 
часу перевіряти їх сайти. З цих джерел 
можна отримати безліч корисної ін-
формації про вже реалізовані та нові 
програми міжнародної технічної до-
помоги, про зміни у грантовій політиці 
та ін.

Регулярний моніторинг сайтів до-
норів, з одного боку, дозволить бути 
в курсі головних новин, а з іншого – 
потребує багато часу. В останньому 
випадку можна скористатись послу-
гами багатьох сервісних організацій, 
які збирають, обробляють та розпов-
сюджують інформацію про грантові 
конкурси. 

Підготовка проекту та подання 
 грантової заявки

Третій крок (звернення) – підго-
товка грантової заявки з урахуванням 
вимог відповідного грантодавця, над-
силання цієї заявки, контакт з пред-
ставниками організації-донора і отри-
мання коштів або інших ресурсів.

Обов’язковою умовою успіш-
ного здобуття грантів є правильно 
підготовлений проект. Тому, розпо-
чинаючи пошук фінансування слід 
пам’ятати, що за один день написати 
хороший проект неможливо і почина-
ти готувати проектну заявку необхідно 
завчасно.

Факт підготовки і відправки за-
явки зовсім не є гарантією отримання 
гранту. Оскільки найчастіше гранти 
надаються на конкурсній основі, їх 
отримують організації, які зможуть 
цей конкурс виграти. Вважається, що 
ефективність діяльності буде нор-
мальною, якщо буде профінансована 
кожна десята заявка (10%). Якщо ви 
відправили заявку і у відповідь отри-
мали від грантодавця багато питань, 
значить ваша заявка продовжує кон-
курсну боротьбу. На всі поставлені 
запитання треба відповісти докладно 
і оперативно. Якщо ж ви отримали 
повідомлення про те, що ваша заявка 
не пройшла за конкурсом, спробуйте 
уточнити мотиви відмови і врахувати 
їх у подальшій роботі.

У разі отримання повідомлення 
про перемогу в конкурсі необхідно 
буде укласти договір з грантодавцем і 
суворо його дотримуватися. Грантода-
вець не тільки має право контролюва-
ти хід виконання проекту та цільове 
використання коштів, але і поширю-
вати інформацію про грантоотриму-
вача.

Вважаєш себе перспективним молодим вченим, але не вистачає фінансування для втілення своїх 
проектів у життя? Не варто чекати на чудо, бери все у свої руки і шукай відповідні гранти і сти-
пендії. У тому, які вони бувають і як відбуваються пошуки вам допоможе наша стаття.
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THE VANIER CANADA GRADUATE 
SCHOLARSHIP (VANIER CGS)

Це програма стипендій для аспі-
рантів, що стають слухачами певних 
курсів у кращих вузах Канади.

Отримуючи грант, кандидат зо-
бов’язується завершити аспіранту-
ру не пізніше, ніж за 20 місяців. Це 
має бути перший докторський сту-
пінь,включаючи MD/PhD і кандидат 
не повинен мати отриманого раніше 
докторського гранту від CIHR, NSERC, 
чи SSHRC.

ГРАНТ НА ДОСЛІДЖЕННЯ ВІД 
ІНСТИТУТУ РАКУ США

Відділ зовнішніх досліджень На-
ціонального Інституту раку США під-
тримує програми і дослідження у всіх 
сферах біології раку в академічних та 
навчальних установах за кордоном. 
Дослідники можуть подати заявку на 
отримання гранту. Теми досліджень 
повинні стосуватись основних ме-
ханізмів росту клітин, перетворення 
клітин в пухлинні, їх метастазування. 
Саме такі дослідження стають осно-
вою для розробки нових методів лі-
кування, а також поглиблюють знання 
про хвороби.

ПРОГРАМА ІМ. Г. ГАМФРІ

Ця програма призначена для 
досвідчених фахівців, що зацікавлені 
в зміцнені лідерських якостей через 
взаємний обмін знаннями і розуміння 
спільних проблем США і дружніх кра-
їн. Усі кандидати повинні мати щонай-
менше закінчену вищу освіту (ідеаль-
но – у тій галузі, на яку вони подають 
заявку), не менше п’яти повних років 
досвіду роботи (бажано у тій галузі, на 
яку вони подають заявку), обмежений 
або жодного досвіду навчання у США.  

За останній рік нам вдалось оно-
вити сайт Студентського наукового то-
вариства, який став результатом плід-
ної роботи нашої команди. Основним 
завданням, яке ми перед собою ста-
вили, було висвітлення актуальних 
подій в науковому житті університету, 
України та світу. 

Зайшовши на основу сторінку, 
відвідувач одразу опиниться перед 
зручним інтерфейсом, який дозволяє 
з легкістю орієнтуватись в сайті та зна-
ходити потрібну інформацію.

Важливе місце займають анон-
си, які стосуються конференції 
BIMCO-2018. Натиснувши на них, ко-
ристувач перейде на сайт реєстрації, 
де зможе отримати відповідь на будь-
які запитання, а також переглянути ар-
хівні данні за минулі роки. 

Невід’ємною частиною 
є рубрика, яка стосується 
всіх можливих конференцій. 
Тут студент зможе підібрати 
захід, який буде доступний 
йому по тематиці та часу 
проведення. Ми вважаємо, 
що доступність цієї інформа-
ції і її акумуляція в одному 
місці, дозволять збільшити 
кількість охочих, які готові 
випробовувати себе в науко-
вій сфері. 

Основний масив інфор-

ОНОВЛЕННЯ САЙТУ СНТ

З 19 по 21 жовтня на базі Львів-
ського національного медичного 
університету ім. Данила Галицького 
відбувся ІХ Всеукраїнський з’їзд сту-
дентських наукових товариств вищих 
медичних та фармацевтичних на-
вчальних закладів України. 

Студентство БДМУ представляли 
голова студентського наукового това-
риства Говорнян Сергій, його заступ-
ник Гоян Анастасія, голова PR-сектору 
Абузаїд Алі, голова сектору міжнарод-
них зв’язків Борсук Олена та заступних 
голови сектору міжвузівських зв’язків 
Лопачук Анна. 

На заході були присутні делега-
ти з усіх медичних ВНЗ України, які 
завітали до Львова, щоб обмінятись 
досвідом та посилити зв’язки між ме-
дичною спільнотою.

Особливу роль відіграло обго-
ворення створення координаційної 
платформи для полегшення співпраці 
і збільшення продуктивності між уні-
верситетами.

Даний захід полегшив комуні-
кацію між студентськими науковими 
товариствами України і дав змогу об-
мінятись безцінним досвідом, який є 
необхідним у створенні масштабних 
конференцій.

мації зосереджений в розділі «нови-
ни». Саме там, є можливість отрима-
ти найактуальнішу інформацію про 
наукові досягнення та події. Варто 
відмітити, що адміністрація сайту по-
дає матеріал, як з українських, так і 
іноземних джерел. Це надає змогу 
максимально точно охоплювати усі 
новинки наукового світу.

Для тих, хто хоче ближче позна-
йомитись з складом нашого товари-
ства створена рубрика «рада СНТ». Тут 
представлена повна інформація про 
наших членів, починаючи науковими 
здобутками і, закінчуючи, творчими 
уподобаннями. 

Наш сайт – це віддзеркалення на-
шого стилю роботи та високого стан-
дарту якості, який ми перед собою 
ставимо. 

З’ЇЗД СНТ 
УКРАЇНИ
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ПАРТНЕРИ BIMCO-2018

YOUNG EUROPEAN SCIENTIST 
MEETING – PORTO, PORTUGAL

INTERNATIONAL CONGRESS OF 
MEDICAL SCIENCES –

SOFIA, BULGARIA

INTERNATIONAL STUDENT CONGRESS –
GRAZ, AUSTRIA

WARSAW INTERNATIONAL MEDICAL 
CONGRESS – 

WARSAW, POLAND

ANTWERP MEDICAL STUDENTS’ 
CONGRESS –

ANTWERP, BELGIUM

INTERNATIONAL MEDICAL SCIENTIFIC 
CONFERENCE FOR STUDENTS AND 

YOUNG DOCTORS –
PLEVEN, BULGARIA

INTERNATIONAL MEDICAL STUDENTS’ 
CONGRESS OF BUCHAREST – 

BUCHAREST, ROMANIA

IN4MED –
 COIMBRA, PORTUGAL

INTERNATIONAL MEDICAL SCIENCES 
STUDENT CONGRESS –

ISTANBUL, TURKEY

INDONESIA INTERNATIONAL (BIO)
MEDICAL STUDENTS CONGRESS –

JAKARTA, INDONESIA

INTERNATIONAL MEDICAL STUDENTS 
CONGRESS SARAJEVO –

SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

Інновацією Bukovinian Interna-
tional Medical Congress 2018 стала 
Ambassador Program, що об’єднала 12 
студентів-амбасдорів із Греції, Грузії, 
Чехії, Ірану, Пакистану, Туреччини, Ін-
донезії, Ефіопії та Палестини. 

Завданням Амбасадорів була 
популяризація BIMCO 2018, що пе-
редбачало поширення інформації 

AMBASSADOR PROGRAM BIMCO 2018
про Конгрес у соціальних мережах та 
навчальних закладах, спілкування із 
потенційними учасниками та їх забез-
печення необхідними даними щодо 
реєстрації, умов участі та проведення 
BIMCО. Основною функцією Амба-
садорів було забезпечення білате-
рального зв’язку між організаційним 
комітетом та учасниками Конгресу, 

безпосередній контакт із ними. 
Згідно з опитуванням, майже 

третина іноземних учасників Конгре-
су довідалася про нього завдяки ді-
яльності Амбасадорів. Таким чином 
Ambassador Program дозволила залу-
чити до участі в BIMCO 2018 молодих 
науковців із 21 країни світу.
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