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№
з/п

ПЕРЕЛІК
спеціальностей та тривалість підготовки в інтернатурі ФПОДП
Спеціальність
Тривалість підготовки в
інтернатурі

1. Акушерство та гінекологія

3 роки

2. Анестезіологія та інтенсивна терапія

3 роки

3. Внутрішні хвороби

2 роки

4. Загальна практика - сімейна медицина

2 роки

6. Інфекційні хвороби

2 роки

7. Лабораторна діагностика, вірусологія,
мікробіологія

1,5 роки

8. Медицина невідкладних станів

1,5 роки

9. Медична психологія

1 рік

10. Неврологія

2 роки

11. Ортопедія і травматологія

2 роки

12. Отоларингологія

2 роки

13. Офтальмологія

2 роки

14. Радіологія

1,5 роки

15. Психіатрія

2 роки

16. Хірургія

3 роки

17. Фізична та реабілітаційна медицина

2 роки

18. Дерматовенерологія

2 роки

19. Педіатрія

2 роки

20. Фармація

1 рік

ПЕРЕЛІК
вторинних лікарських спеціалізацій ФПОДП (З 01.01.2023)
Назва
вторинної
спеціалізації
Акушерство і
гінекологія

Анестезіологія

Гастроентерологія

Назва первинної спеціальності

Лікарі-хірурги;
лікарі-гінекологи дитячого та підліткового віку;

4

лікарі-акушери-гінекологи, які не працювали більше трьох років
за цією спеціальністю
Лікарі-анестезіологи дитячі;

4

лікарі-анестезіологи, які не працювали більше трьох років за
цією спеціальністю;

6

лікарі-хірурги, лікарі з медицини невідкладних станів
Лікарі-гастроентерологи дитячі;

6
2

Лікарі-терапевти, лікарі загальної практики - сімейні лікарі;

6

Лікарі-гастроентерологи, які не працювали більше трьох років за
цією спеціальністю
Дерматовенерологія Лікарі-дерматовенерологи дитячі,
лікарі-дерматовенерологи, які не працювали більше трьох років
за цією спеціальністю;

Дитяча
анестезіологія

Дитяча психіатрія

Ендоскопія

Термін
підготовки,
міс.
6

3

4
3

лікарі загальної практики - сімейні лікарі, лікарі-терапевти,
лікарі-імунологи місяців
Лікарі-педіатри;

6

Лікарі-анестезіологи;

3

лікарі-анестезіологи дитячі, які не працювали більше трьох років
за цією спеціальністю
Лікарі-педіатри;
лікарі-психіатри,

6

лікарі-психіатри дитячі, які не працювали більше трьох років за
цією спеціальністю
Лікарі-хірурги, лікарі-хірурги дитячі, лікарі-гастроентерологи,
лікарі-онкологи, лікарі-онкологи дитячі, лікарі-хірургионкологи, лікарі-урологи;

3

лікарі-ендоскопісти, які не працювали більше трьох років за цією
спеціальністю;

3

лікарі-педіатри, лікарі-терапевти, лікарі загальної практики сімейні лікарі

4

9

5

3

Загальна практика - Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських
сімейна медицина спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного,
медикопрофілактичного, лабораторного, медико-психологічного
профілю;

6

лікарі-терапевти, лікарі-педіатри, лікарі загальної практики сімейні лікарі, які не працювали більше трьох років за цією
спеціальністю
Інфекційні хвороби Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських
спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного,
лабораторного, медикопсихологічного профілю;

3

3

лікарі-інфекціоністи дитячі, лікарі-інфекціоністи, які не
працювали більше трьох років за цією спеціальністю
Лікарі-терапевти, лікарі загальної практики-сімейні лікарі;
лікарі-ревматологи, лікаріхірурги серцево-судинні,

1

лікарі-кардіологи, які не працювали більше трьох років за цією
спеціальністю
Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Лабораторна
діагностика, вірусологія, мікробіологія» або «Лабораторна
діагностика»;

3

лікарі-лаборанти, які не працювали більше трьох років за цією
спеціальністю
Клінічна онкологія Лікарі загальної практики - сімейні лікарі, лікарі-терапевти,
лікарі онкологи-клінічні, які не працювали більше трьох років за
цією спеціальністю
Медицина
Лікарі-анестезіологи, лікаріанестезіологи дитячі,
невідкладних станів лікарі з медицини невідкладних станів, які не працювали більше
трьох років за цією спеціальністю;

1

лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських
спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного,
медикопрофілактичного, лабораторного, медико-психологічного
профілю
Медична психологія Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських
спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного,
медикопрофілактичного, лабораторного профілю;

3

Кардіологія

Клінічна
лабораторна
діагностика

Неврологія

Нейрохірургія

Організація і
управління
охороною здоров’я

6

2

6

1

4

лікарі-психологи, які не працювали більше трьох років за цією
спеціальністю
Лікарі-терапевти, лікарі загальної практики - сімейні лікарі;
лікарі з медицини невідкладних станів,

1

лікарі-неврологи, які не працювали більше трьох років за цією
спеціальністю
Лікарі-хірурги, лікарі-ортопедитравматологи;

3

лікарі-нейрохірурги, які не працювали більше трьох років за
цією спеціальністю
Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських
спеціальностей;

6

5

9

3

Ортопедія і
травматологія
Отоларингологія

Офтальмологія
Педіатрія
Професійна
патологія
Психіатрія

Психотерапія

Пульмонологія

Радіологія

Рентгенологія
Терапія

Ультразвукова
діагностика

лікарі, які не працювали більше трьох років за цією
спеціальністю
Лікарі-хірурги;

3

лікарі-ортопеди-травматологи, які не працювали більше трьох
років за цією спеціальністю
Лікарі-хірурги;

2

лікарі-отоларингологи, які не працювали більше трьох років за
цією спеціальністю
Лікарі-хірурги;
лікарі-офтальмологи, які не працювали більше трьох років за
цією спеціальністю
Лікарі-неонатологи;
лікарі-педіатри, які не працювали більше трьох років за цією
спеціальністю
Лікарі загальної практикисімейні лікарі, лікарі-терапевти,
лікарі-профпатологи, які не працювали більше трьох років за
цією спеціальністю
Лікарі загальної практики - сімейні лікарі, лікарі-терапевти,
лікарі-психологи,
лікарі-психіатри, які не працювали більше трьох років за цією
спеціальністю
Лікарі-психіатри, лікаріпсихотерапевти, які не працювали
більше трьох років за цією спеціальністю;

2

лікарі-невропатологи, лікарітерапевти, лікарі загальної практики
- сімейні лікарі
Лікарі-терапевти;
лікарі-фтизіатри;

4

лікарі-пульмонологи, які не працювали більше трьох років за
цією спеціальністю
Лікарі загальної практикисімейні лікарі, лікарі-педіатри, лікарітерапевти, лікарі-рентгенологи,
лікарі-радіологи, які не працювали більше трьох років за цією
спеціальністю
Лікарі-радіологи,
лікарі-рентгенологи, які не працювали більше трьох років за
цією спеціальністю
Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських
спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного,
медикопрофілактичного, лабораторного, медико-психологічного
профілю;

1

лікарі загальної практики - сімейні лікарі, лікарі-терапевти, які
не працювали більше трьох років за цією спеціальністю
Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських
спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного,
медикопрофілактичного, лабораторного, медико-психологічного
профілю;

3

лікарі з ультразвукової діагностики, які не працювали більше
трьох років за цією спеціальністю

4

3

5
3
3
3
3

5

3

3

3

3

5

3

Урологія
Фізична та
реабілітаційна
медицина

Фтизіатрія

Хірургія

Лікарі-хірурги,
лікарі-урологи, які не працювали більше трьох років за цією
спеціальністю
Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських
спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного,
медикопрофілактичного, лабораторного, медико-психологічного
профілю;
лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, які не працювали
більше трьох років за цією спеціальністю
Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських
спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного,
медикопрофілактичного, лабораторного, медико-психологічного
профілю;

4
4

3

лікарі-пульмонологи, лікаріфтизіатри, які не працювали більше
трьох років за цією спеціальністю
Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією із лікарських
спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного,
педіатричного, медикопрофілактичного, лабораторного, медикопсихологічного профілю;

1

Лікарі-хірурги дитячи, лікарі-хірурги, які не працювали більше
трьох років за цією спеціальністю

5

9

Порядок зарахування на курси спеціалізації та удосконалення
Факультет керується наступними нормативними документами:
постанова КМУ від 14.07.2021 р. № 725 «Про затвердження Положення про
систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних
працівників»;
наказ МОЗ України від 22.06.2021 № 1254 Про затвердження Положення про
інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію;
наказ МОЗ України від 22.02.2019 р. №446 «Деякі питання безперервного
професійного розвитку лікарів».
З метою полегшення доступу до навчання та оптимізації і спрощення
адміністрування освітніх послуг функціонує електронна система реєстрації на
курси підвищення кваліфікації!
Щоб зареєструватися, перейдіть за посиланням: https://fpo.uzhnu.edu.ua/
На головній веб-сторінці слід вибрати тип навчання (безперервний професійний
розвиток, стажування або спеціалізація) і після цього знайти курс, який Вам потрібно.
Для зручності, у розділах працює пошук за ключовими словами.
Для підтвердження реєстрації необхідно натиснути кнопку «Зареєструватися» та
вказати Прізвище Ім'я По-батькові, номер телефону (у форматі +380*********),
адресу електронної пошти (e-mail) та дати згоду на обробку персональних даних.
Після успішної реєстрації Вам надійде SMS-повідомлення з підтвердженням.
Протягом трьох робочих днів ми обробимо Ваші дані і, на вказану Вами адресу
електронної пошти надішлемо параметри доступу до платформи електронного
навчання.
Повідомляємо також, що у деканаті функціонує електронна база даних, тому
надавати будь-які додаткові документи потрібно тільки у випадку, коли Ви отримаєте
відповідний запит з офіційної електронної адреси ФПОДП (f-podp@uzhnu.edu.ua)
У випадку, якщо навчання за Вас оплачує юридична особа, повідомте деканат
про це на електронну пошту (f-podp@uzhnu.edu.ua) або у повідомлення в
Viber/WhatsApp на номер: +380980600704 і ми відправимо Вам типову угоду в
електронному форматі. Головному бухгалтеру або відповідальній особі слід
заповнити реквізити платника та повернути нам угоду у такому ж електронному
вигляді (не скан-копію). Після цього ми її роздрукуємо, передаємо у бухгалтерію, де
буде виписано рахунок, акт виконаних робіт, документи підписано головним
бухгалтером та ректором університету і ми відправимо скан-копії на електронну
пошту, а оригінали у зручний для Вас спосіб (кур’єр, Укрпошта, Нова пошта)
Особиста участь працівника сфери охорони здоров’я обов’язкова під час:
- навчання на симуляційних тренінгах або тренінгах з оволодіння практичними
навичками, в тому числі на тренінгах, які проводяться під час науковопрактичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, конгресів;
- професійного медичного стажування за межами закладу, де працює працівник.
Особиста участь працівника сфери охорони здоров’я в освітній події у місці її
проведення та/або дистанційна участь у режимі реального часу обов’язкова для
таких заходів:
- підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення в закладах (на
факультетах) післядипломної освіти;
- наукова та/або науково-практична конференція (у тому числі конгрес,
симпозіум, з’їзд);
- тематичне навчання (фахові (тематичні) школи, тренінги, семінари, майстеркласи).
Дистанційне навчання у режимі реального часу передбачає, що присутність
учасників може бути підтверджена і вони мають можливість подавати свої запитання
та відповіді.

№
п/п

1.

2.

3.

Тривалість
циклу

Дата початку і
Вид
закінчення
циклу
навчання
I. Кафедра терапії та сімейної медицини
Зав. кафедри к.мед.н., доц. Чубірко К.І.
Внутрішні хвороби 1 рік
ІНТ
3 міс. 01.09.22 – 30.11.22
Внутрішні хвороби 2 рік
ІНТ
5 міс. 01.02.23 – 30.06.23

Назви кафедр, курсів, циклів

Кількість
балів

БПР

Загальна практика – сімейна медицина
1 рік
Загальна практика – сімейна медицина
2 рік
Терапія

ІНТ

3 міс.

01.09.22 – 30.11.22

ІНТ

4 міс.

01.03.23 – 30.06.23

СПЕЦ

5 міс.

Загальна практика – сімейна медицина

СПЕЦ

6 міс.

Раціональна антимікробна терапія в
клінічній практиці

ТУ

2 т.

01.09.22 – 31.01.23
01.02.23 – 30.06.23
12.09.22 – 10.03.23
03.01.23 – 30.06.23
17.10.22 – 29.10.22
09.01.23 – 21.01.23

Анемії в практиці лікаря первинної
ланки

ТУ

1т.

06,13.10.22
05,12.05.23

25

Тромбоемболія легеневої артерії

Семінар

20

Основи нефрології в практиці лікаря
первинної ланки

ТУ

2 дн. 05,12.10.22
04,11.05.23
1 т.
04, 11.10.22
03, 10.05.23

Основи сексології в практиці лікаря
первинної ланки

ТУ

2 т.

03,10.10.22
02,09.05.23

20

Основи діагностики та методи
лікування ожиріння

Майстерклас

2 дн. 05,06.10.22
23, 24.01.23

20

Цукровий діабет: міждисциплінарний
підхід до діагностики та лікування

Семінар

2 дн. 12, 13.10.22
30, 31.01.23

20

Інтегроване ведення дітей з найбільш
частими синдромами в практиці
сімейного лікаря

ТУ

2 т.

06.03.23 - 17.03.23

50

Основи ультразвукової діагностики для ТУ
лікарів первинної ланки

2 т.

12.09.22 – 23.09.22

50

Актуальні питання ультразвукової
діагностики при патології внутрішніх
органів

ТУ

2 т.

10.10.21 - 21.10.22
06.03.23 - 17.03.23

50

Патологія матки та яйників. Аномалії
плоду у першому триместрі вагітності
та пізні аномалії мозку плоду

ТУ

2 т.

03.04.23 - 14.04.23

50

Ультразвукова діагностика

СПЕЦ

3 міс.

12.09.22 – 09.12.22

Діагностичне значення
електрокардіографії в практиці лікаря

ТУ

2 т.

17.10.22 – 28.10.22
13.03.23 – 24.03.22

50

25

50

4.

5.

Сучасні підходи до діагностики та
лікування захворювань серцевосудинної системи

ТУ

2 т.

07.11.22 – 18.11.22
10.04.23 – 22.04.23

50

Принципи застосування лікарських
засобів в клінічній кардіології

ТУ

1 т.

30.01.23 – 03.02.23

25

Кардіологія

СПЕЦ

3 міс.

03.10.22 – 30.12.22

Сучасна діагностика та лікування
захворювань шлунково-кишкового
тракту

ТУ

2 т.

17.10.22 – 28.10.22
03.04.23 – 14.04.23

Гастроентерологія

СПЕЦ

6 міс.

03.10.22 – 31.03.23

Тактика видалення поліпів та
поліповидних утворів на широкій
основі у проксимальних та дистальних
відділах ШКТ

ТУ

2 т.

Лабораторні маркери патології
шлунково-кишкового тракту

ТУ

Клінічна лабораторна діагностика в
доказовій медицині
Клінічна лабораторна діагностика

10.10.22 - 21.10.22
13.03.23 – 24.03.23

50

2 т.

19.09.22-30.09.22
03.04.23-14.04.23

50

ТУ

2 т.

03.10.22-14.10.22
24.04.23-05.05.23

50

ПАЦ (для
біологів)
Семінар

1
21.11.22-20.12.22
міс. 06, 07.02.23
2 дн.

50

Диференційна діагностика анемічного
синдрому

Семінар

2 дн. 22, 23.12.22
13, 14.02.23

20

Діагностичні можливості лабораторії
в умовах війни та надзвичайних станів

Семінар

2 дн. 24, 25.10.22

20

Лабораторна діагностика
Семінар
метаболічно-асоційованих захворювань

2 дн. 17, 18.10.22
20, 21.02.23

20

Про що говорять лікарю лабораторні
показники пацієнта?

Майстерклас

2 дн. 20, 21.10.22
23, 24.02.23

20

Клінічна інтерпретація копрограми

Майстерклас
СПЕЦ

2 дн. 27, 28.10.22
01, 02.03.23
5 міс. 01.02.23 – 30.06.23

20

Система гемостазу: практичні
підходи до діагностики та корекції її
розладів

Клінічна лабораторна діагностика

1.

50

20

II. Кафедра охорони материнства і дитинства
Зав. кафедри д.мед.н., проф. Міцода Р.М.
Акушерство і гінекологія 1 рік
ІНТ
3
01.09.22 – 30.11.22
Акушерство і гінекологія 2 рік
ІНТ
4
01.12.22 – 31.03.23
Акушерство і гінекологія 3 рік
ІНТ
2
01.05.23 - 30.06.23
Невідкладн. стани та екстрагенітальна
патологія в акушерстві та гінекології .

ТУ

2 т.

03.10.22 –13.10.22
27.02.23 –10.03.23

50

2.

Патологія шийки матки: скринінг,
діагностика, лікування та
профілактика.

ТУ

2 т.

Обрані питання екстрагенітальної
патології.

Семінар

2 дн. 03, 04.11.22
27, 28.03.23

20

Вагітність та екстрагенітальна
патологія інфекційного генез.

Семінар

2 дн. 07, 08.11.22
30, 31.03.23

20

Сучасні особливості гнійно-септичних
захворювань в акушерстві

Семінар

2 дн. 10, 11.11.22
03, 04.04.23

20

Сучасні особливості гнійно-септичних
захворювань в гінекології
Педіатрія 1 рік
Педіатрія 2 рік

Семінар

20

ІНТ
ІНТ

2 дн. 14, 15.11.22
06, 07.04.23
3
01.09.22 – 30.11.22
5
01.02.23 – 30.06.23

Актуальні питання захворювань
дитячого віку в практиці педіатра та
сімейного лікаря, засновані на доказах

ТУ

2 т.

26.09.22 – 07.10.22
23.01.23 – 03.02.23

50

Основні положення концепції
вакцинопрофілактики інфекційних
захворювань

ТУ

1 т.

17.10.22 – 21.10.22
13.02.23 –17.02.23

25

Невідкладн. стани в педіатрії на
догоспітальному етапі надання
допомоги

ТУ

1 т.

31.10.22 – 04.11.22
06.03.23-10.03.23

25

Діагностика та тактика ведення дітей з
органними захворюваннями, спадковими та вродженими порушеннями

ТУ

1 т.

14.11.22 – 18.11.22
20.02.23 – 24.02.23

25

Антибіотикотерапія в педіатрії

Семінар

20

Практична вакцинологія

Майстерклас
Майстерклас

2 дн. 23, 24.11.22
08, 09.02.23
2 дн. 07, 08.12.22
15, 16.03.23
2 дн. 14, 15.12.22
22, 23.03.23

Майстерклас

2 дн. 30.11, 01.12.22
22, 23.02.23

20

Ведення новонароджених сімейним
лікарем
Медичний супровід грудного
вигодовування: що найважливіше на
старті?

1.

Хірургія 1 рік

17.10.22 – 28.10.22
13.03.23 – 24.03.23

50

20
20

III. Кафедра хірургічних дисциплін
Зав. кафедри к. мед.н., проф. Пацкань Б.М.
ІНТ
3 міс. 01.09.22 – 30.11.22

Хірургія 2 рік

ІНТ

4 міс.

01.02.23 – 31.05.23

Хірургія 3 рік

ІНТ

2 міс.

02.05.23 – 30.06.23

Колопроктологія в практиці загального
хірурга

ТУ

2 т.

07.11.22 – 18.11.22
13.03.23 – 24.03.23

50

Сепсис в лікарській практиці

ТУ

2 т.

16.01.23 – 27.01.23

50

2.

3.

4.

5.

Герніологія.

Семінар

2 дн.

Герніологія.

2 дн.

Гострий панкреатит

Майстерклас
Семінар

Гострий апендицит і його ускладнення

Семінар

2 дн.

Перитоніт
Отоларингологія 1 рік

Семінар
ІНТ

2 дн.
3 міс.

03.04.23 – 14.04.23
21, 22.11.22
30, 31.03.23
29, 30.11.22
03, 04.04.23
24, 25.11.22
06, 07.04.23
01,02.12.22
16, 17.05.23
24, 25.01.22
01.09.22 – 30.11.22

Отоларингологія 2 рік

ІНТ

6 міс.

03.01.23 – 30.06.23

Ургентні стани в отоларингології

ТУ

2 т.

05.12.22 – 16.12.22

50

Доброякісні та злоякісні пухлини ЛОРорганів

ТУ

2 т.

06.02.23 – 17.02.23

50

Сучасні ендоскопічні технології в
отоларингології
Офтальмологія 1 рік

Майстерклас
ІНТ

2 дн. 01, 02.03.23
3 міс.

01.09.22 – 30.11.22

Офтальмологія 2 рік

ІНТ

5 міс.

01.02.23 – 30.06.23

Хірургічна реабілітація хворих з
наслідками травма ока

ТУ

2 т.

12.12.22 – 23.12.22

Загальна характеристика і
класифікація травм органу зору.
Особливості травм органу зору в
військовий час.

Семінар

2 дн. 05, 06.12.22

20

Комплекс офтальмодіагностики
ушкоджень органу зору

Семінар

2 дн. 08,09. 12.22

20

Система невідкладної
офтальмологічної допомоги при
травмах органу зору.

Семінар

2 дн. 09, 10.01.23

20

Система надання невідкладної
допомоги при травмах ока в сучасних
умовах
Невідкладна урологія

Семінар

2 дн. 17, 18. 01.23

20

ТУ

2 т.

03.10.22 – 14.10.22

50

Ендоскопічна урологія

ТУ

2 т.

07.11.22 – 18.11.22

50

Онкоурологія

Семінар

2 дн. 05, 06.12.22

20

Ендоскопічна урологія

2 дн. 16, 17.03.22

20

Ендоскопічна урологія
Ортопедія і травматологія 1 рік

Майстерклас
Семінар
ІНТ

2 дн
3 міс.

13, 14. 04.23
01.09.22 – 30.11.22

20

Ортопедія і травматологія 2 рік

ІНТ

5 міс.

01.02.23 – 30.06.23

Базові принципи лікування переломів

ТУ

2 т.

07.11.22 – 18.11.22

2 дн.

20
20
20
20
20

20

50

50

кісток
Діагностика та сучасні принципи
лікування дегенеративних захворювань
та ушкоджень хребта

ТУ

2 т.

Стабілізація грудного та поперекового
відділу хребта

Мастер
клас

2 дн. 05, 06.12.22

20

2 дн. 26, 27.01.23

20

Діагностика та хірургічне лікування
Семінар
вертеброгенних компресійних синдромів

1.

2.

21.11.22 – 02.12.22

Принципи лікування остеопротичних
Семінар
2 дн. 09, 10.03.23
переломів
IV.Кафедра нейрореабілітації із курсами медичної
психології, пульмонології та фтизіатрії
Зав. кафедри д.мед.н., проф. Пулик О.Р.
Неврологія 1 рік
ІНТ
3
01.09.22 – 30.09.22
01.02.23 – 31.03.23
Неврологія 2 рік
ІНТ
3
01.11.22 – 31.01.23

50

20

Нейрохірургія 1 рік
Нейрохірургія 2 рік
Нейрохірургія 3 рік

ІНТ
ІНТ
ІНТ

3
4
2

01.09.22 – 30.11.22
01.03.22 – 30.06.23
03.05.23 – 30.06.23

Основні аспекти топічної діагностики
нервової системи

ТУ

1 т.

14.11.22 – 18.11.22

25

Міастенія. Сучасна діагностика та
лікування

ТУ

1 т.

13.03.23 – 17.03.23

25

Демієлінізуючі захворювання нервової
системи. Сучасна діагностика та
лікування

Семінар

2 дн. 20, 21.10.22

20

Тунельні синдроми. Діагностика та
лікування
Психіатрія 1 рік

Семінар

2 дн. 06, 07.04.23

20

ІНТ

3

Психіатрія 2 рік

ІНТ

3

01.09.22 – 30.09.22
01.02.23 – 31.03.23
01.11.22 – 31.01.23

Актуальні питання сучасної охорони
здоров’я в галузі психіатрії

ТУ

1 т.

10.10.22 – 14.10.22

25

Психосоматична медицина. Аспекти
діагностики та лікування

ТУ

1 т.

05.12.22 – 09.12.22

25

Сучасні принципи паліативної та
хоспісної допомоги

ТУ

1 т.

16.01.23 – 20.01.23

25

Тривожні розлади в контексті
сучасності

ТУ

1 т.

13.03.23 – 17.03.23

25

Тривожні розлади: особливості
перебігу, діагностики, профілактики
та психотерапія

Майстерклас

2 дн. 11, 12.04.23

20

3.

4.

5.

Тривога як психологічний феномен

Семінар

2 дн. 16, 17.05.23

Медична психологія

СПЕЦ

4

01.09.22 – 30.12.22

Психотерапія
Інфекційні хвороби 1 рік

СПЕЦ
ІНТ

4
3

Інфекційні хвороби 2 рік

ІНТ

4

01.02.23 – 31.05.23
01.09.22 –30.09.22
01.02.23 – 31.03.23
01.10.22 – 31.01.23

Фізична та реабілітаційна медицина

ІНТ

3

01.09.22 – 30.11.22

Профілактика інфікування та
поширення інфекційних хвороб у
практиці клініциста (COVID-19,
герпесвірусні, TORCH-інфекції та
інші)

ТУ

2 т.

20.02.23 – 03.03.23

50

Актуальні питання при ВІЛ-інфекції та
питання добровільного консультування

ТУ

1т.

20.03.23 – 24.03.23

25

Диференційна діагностика симптомів
при вірусних гепатитах. Сучасні
підходи до лікування та менеджменту
хворих
Пульмонологія та фтизіатрія 2 рік

Семінар

2 дн. 10, 11.04.23

ІНТ

3

Актуальні питання ведення випадків
побічних реакцій на протитуберкульозні
препарати

Майстерклас

2 дн. 20, 21.10.22

20

Актуальні питання менеджменту
антимікробної терапії при
респіраторних інфекціях на сучасному
етапі

ТУ

1 т.

24.10.22 – 28.10.22

25

Ведення випадку хіміорезистентного
туберкульозу на сучасному етапі

ТУ

2 т.

13.03.23 – 24.03.23

50

Невідкладні стани в пульмонології та
фтизіатрії

ТУ

2 т.

27.03.23 – 07.04.23

50

Амбулаторне ведення хворих на
туберкульоз

ТУ

2 т.

10.04.23 – 21.04.23

50

Дерматовенерологія 1 рік

ІНТ

3

Дерматовенерологія 2 рік

ІНТ

2

01.09.22 –30.09.22
01.02.23 – 31.03.23
01.12.22 – 31.01.23

Алергодерматози

Семінар

2 дн. 12, 13.10.22

20

Особливості діагностики та лікування
алергодерматозів на сучасному етапі

Майстерклас

2 дн. 18, 19.10.22

20

Актуальні питання надання послуг
добровільного консультування та
тестування з ВІЛ-інфекції/ЗПСШ

ТУ

2 т.

50

Основи дитячої дерматології

Семінар

2 дн. 03, 04.04.23

20

20

01.11.22 – 31.01.23

24.10.22 – 04.11.22

20

Особливості лікування
дерматологічних захворювань
дитячого віку на сучасному етапі
Актуальні питання діагностики та
лікування ЗПСШ в умовах
антибіотикорезистентності на сучасному
етапі
Дерматовенерологія
6.

1.

Майстерклас

2 дн. 05, 06.04.23

ТУ

2 т.

20

10.04.23 – 21.04.23
50

СПЕЦ
ТУ

5
2 т.

Фізична та реабілітаційна медицина:
актуальні питання нейрореабілітації
на сучасному етапі

Семінар

2 дн. 23, 24.02.23

20

Фізична та реабілітаційна медицина
при захворюваннях органів дихання

ТУ

2 т.

13.03.23 – 24.03.23

50

Фізична та реабілітаційна медицина

СПЕЦ

4

01.09.22 – 30.12.22
01.03.23 – 30.06.23

Актуальні питання реабілітації та
менеджменту пацієнтів з постковідним
синдромом

Радіологія 1 рік
Радіологія 2 рік

01.02.23 – 30.06.23
12.09.22 – 23.09.22

50

V.Кафедра онкології та радіології
Зав. кафедри д.мед.н., проф. Готько Є.С.
ІНТ
6
01.09.22 – 31.09.22
01.02.23 – 31.03.23
ІНТ
3
01.11.23 – 31.01.24

Рентгенологія

СПЕЦ

3 (5)

Променева семіотика захворювань
головного мозку та шиї

ТУ

2 т.

01.02.23 - 28.04.23
(30.06.23)
03.10.22 -14.10.22

Променева діагностика захворювань та
пошкоджень опорно-рухового апарату

ТУ

1 т.

10.04.23 - 14.04.23

25

Променева діагностика захворювань
молочної залози

ТУ

1 т.

13.02.23 - 17.02.23

25

Рентгендіагностика та дифдіагностика
туберкульозу легень

ТУ

2 т.

15.05.23-26.05.23

50

МРТ в діагностиці захворювань
суглобів

Майстерклас

2 дн. 22, 23.02.23

20

Радіологічна діагностика молочних
залоз

Семінар

2 дн. 14, 15.09.22

20

Підходи до дифференціальної
діагностики утворень кістковосуглобової системи в класичній
рентгенології

Семінар

2 дн. 19, 20.10.22

20

Ехокардіографія в невідкладній
медицині

Майстерклас

2 дн. 15, 16.03.23

20

міс.

2 дн.

50

Променева діагностика захворювань
хребта

Семінар

Променева діагностика захворювань
головного мозку

Семінар

16, 17.11.22

20

10, 11.05.23

20

25, 26.01.23

20

07, 08.12.22

20

2 дн.
2 дн.
Синдромна променева діагностика
захворювань кістково-суглобової
системи

Семінар
2 дн.

2.

3.

Компютерна томографія як один з
провідних методів діагностики
патологій органів черевної порожнини
та ШКТ
Променева діагностика туберкульозу
легень

Майстерклас
Семінар

2 дн. 14, 15.06.23

20

Радіаційна безпека та поводження з
джерелами іонізуючого
випромінювання
Анестезіологія та інтенсивна терапія
1 рік.
Анестезіологія та інтенсивна терапія
2 рік
Дитяча анестезіологія. 2 рік

ТУ

2 т.

25.10.22 – 05.11.22
11.04.23 – 22.04.23

50

ІНТ

3

01.09.22 – 30.11.22

ІНТ

6

01.01.23 - 30.06.23

ІНТ

4

01.03.23-30.06.23

Актуальні(обрані) питання дитячої
анестезіології та інтенсивної терапії

ТУ

1 т.

17.10.22 - 21.10.22

25

Актуальні (обрані)питання
анестезіології та інтенсивної терапії

ТУ

1 т.

03.10.22-07.10.22

25

Сучасні підходи до інтенсивної
терапії сепсису у
дорослих

Семінар

2 дн. 10, 11.11.22

20

Сучасні підходи до інтенсивної терапії
сепсису у дітей
Клінічна онкологія 2 рік

Семінар

2 дн. 01, 02.12.22

20

ІНТ

3

01.11.23 – 31.01.24

Сучасні технології медикаментозного
лікування онкологічних захворювань

ТУ

2 т.

07.02.23-18.02.23

50

Актуальні питання профілактики та
ранньої діагностики злоякісних
новоутворень

ТУ

2 т.

27.09.22 – 08.10.22

50

Особливості ведення пацієнтів із
злоякісними новоутвореннями
лікарями не онкологічних
спеціальностей

ТУ

2 т.

18.10.22 – 29.10.22

50

Актуальні питання профілактики та
ранньої діагностики злоякісних
новоутворень

ТУ

2 т.

29.11.22 – 10.12.22

50

Актуальні питання профілактики та

ТУ

2 т.

11.04.23 – 22.04.23

50

ранньої діагностики злоякісних
новоутворень

4.

1.

2.

Проблеми паліативної допомоги в
практиці сімейного лікаря
Медицина невідкладних станів 1 рік

ТУ

2 т.

16.05.23-27.05.23

ІНТ

3

Медицина невідкладних станів 2 рік

ІНТ

3

01.09.22 – 30.09.22
01.02.23 – 31.03.23
01.11.22 – 31.01.23

50

VI.Кафедра громадського здоров’я
Зав. кафедри к.мед.н., доц. Сухан В.С.
Організація і управління охороною
СПЕЦ
2 міс. 26.09.22 – 25.11.22
здоров’я
27.02.23 – 28.04.23
Економіко-правові засади діяльності
закладів охорони здоров’я в умовах
реформування галузі

ТУ

2 т.

03.10.22 – 14.10.22

50

Менеджмент в охороні здоров’я та
психологічні аспекти управління

ТУ

2 т.

17.10.22 – 28.10.22

50

Особливості діяльності
автономізованих закладів охорони
здоров’я

ТУ

2 т.

07.11.22 – 18.11.22

50

50

50

Сучасні підходи до кадрового
забезпечення закладів охорони здоров’я
та ефективного використання ресурсів

ТУ

2 т.

2
8.11.22 – 09.12.22

Організація і управління відділеннями
закладу охорони здоров'я

ТУ

2 т.

23.01.23 – 03.02.23

Особливості діяльності приватного
закладу охорони здоров'я

ТУ

2 т.

06.02.23 – 17.02.23

50

Сучасні підходи до забезпечення якості
медичної допомоги.

ТУ

2 т.

27.02.23 – 10.03.23

50

Юридична відповідальність медичних
працівників

ТУ

2 т.

20.03.23 – 31.03.23

50

Медичне право України (для лікарів
усіх спеціальностей)
Комп'ютерні технології у практиці
працівників закладів охорони здоров'я

ТУ

2 т.

15.05.23 – 26.05.23

50

ТУ

2 т.

13.03.23 – 24.03.24

50

Психологічні аспекти підготовки у
вищій медичній освіті», для викладачів
ВМНЗ I-II рівнів акредитації

ТУ

2 т.

28.11.22 – 09.12.22
15.05.23 – 26.05.23

50

Психологія викладання у вищій школі
за професійним спрямуванням

ТУ

2 т.

12.12.22 – 23.12.22
29.05.23 – 09.06.23

50

Інноваційні технології викладання у
вищій школі

ТУ

2 т.

09.01.23 – 20.01.23
12.06.23 – 23.06.23

50

3.

4.
5.

Епідеміологія, превентивні заходи
поширення та імунопрофілактика
коронавірусної інфекції

ТУ

2 т.

31.10.22 – 11.11.22

50

Алергологічні захворювання –
глобальна цивілізаційна проблема

ТУ

2 т.

28.11.22 – 09.12.22

50

Імунопатологічні стани

ТУ

2 т.

24.04.23 – 05.05.23

50

Актуальні питання цивільного захисту в
ТУ
закладах охорони здоров’я
Загальна фармація
ІНТ

2 т.

06.02.23 – 17.02.23

50

2 міс.

Менеджмент у лікарів спеціальності
«Медицина»

ІНТ

1 т.

За розкладом
факультету
За розкладом
факультетів

Менеджмент у стоматологі

ІНТ

1 т.

Цивільна оборона

Студенти

ДЛЯ НОТАТОК

