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Вступ 

Довідник циклів підвищення кваліфікації (тематичного 

удосконалення), стажування, спеціалізації лікарів та фахівців з вищою 

немедичною освітою, що працюють в сфері охорони здоров’я на 2023 рік (далі 

– Довідник) складено згідно до Навчально-виробничого плану факультету 

інтернатури та післядипломної освіти Донецького національного медичного 

університету на 2023 рік, погодженого Міністерством охорони здоров’я 

України, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2021 

року № 725 «Про затвердження Положення про систему безперервного 

професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників», наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2019 року № 446 «Деякі 

питання безперервного професійного розвитку лікарів», зі змінами, внесеними 

наказами Міністерства охорони здоров’я України від 12.05.2020 року № 1106 

«Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я 

України», 19.01.2021 року № 74 «Про затвердження Змін до деяких наказів 

Міністерства охорони здоров'я України», 18.08.2021 року № 1753 «Про 

внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 

2019 року № 446», 24.03.2022 року № 520 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446», наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 25.11.2022 року № 2136 «Про 

затвердження Переліку циклів спеціалізації та тематичного удосконалення за 

лікарськими та фармацевтичними (провізорськими) спеціальностями», наказів 

Донецького національного медичного університету від 03.08.2022 року № 280 

«Про встановлення розміру плати за навчання слухачів курсів підвищення 

кваліфікації, спеціалізації, стажування, заходів безперервного професійного 

розвитку лікарів», 10.08.2022 року № 297 «Про закріплення навчальних 

дисциплін за кафедрами ДНМУ на післядипломному рівні вищої медичної 

освіти на 2022-2023 навчальний рік», зі змінами та доповненнями, внесеними 

наказами Донецького національного медичного університету від  

ФАКУЛЬТЕТ ІНТЕРНАТУРИ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

Фактична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Юрія 

Коваленка, буд. 4а, каб. 412 

Юридична адреса: Донецька область, м. Лиман, вул. Привокзальна, буд. 27 

Телефон: +380734544487,  

e-mail: postgraduate@dnmu.edu.ua 

  

mailto:postgraduate@dnmu.edu.ua


4 
 

Зміст 

 

Вартість навчання на циклах підвищення кваліфікації, спеціалізації, стажування 

та заходах безперервного професійного розвитку лікарів ...................................... 5 

Пакет документів для оформлення на курси підвищення кваліфікації, 

спеціалізації, стажування, заходи безперервного професійного розвитку лікарів

 ....................................................................................................................................... 6 

Спеціалізація, стажування: ...................................................................................... 6 

Тематичне удосконалення, заходи БПР: ................................................................ 6 

Кафедра акушерства та гінекології ........................................................................... 7 

Кафедра внутрішньої медицини № 1 ........................................................................ 8 

Кафедра внутрішньої медицини № 2 ...................................................................... 10 

Кафедра дерматовенерології та косметології ......................................................... 11 

Кафедра епідеміології та інфекційних хвороб ....................................................... 12 

Кафедра інтернатури лікарів-стоматологів ............................................................ 18 

Кафедра неврології, нейрохірургії та медичної генетики ..................................... 20 

Кафедра організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни 

(гігієна) ....................................................................................................................... 22 

Кафедра організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни 

(організація та управління охороною здоров’я) ..................................................... 24 

Кафедра ортопедії, травматології та військово-польової хірургії ....................... 26 

Кафедра патологічної анатомії, судової медицини та гістології .......................... 27 

Кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій ........................................... 29 

Кафедра психіатрії, психотерапії, наркології та медичної психології ................ 30 

Кафедра радіології ..................................................................................................... 34 

Кафедра реабілітаційної та спортивної медицини ................................................. 35 

Кафедра хірургічних дисциплін № 1 ....................................................................... 39 

 

  



5 
 

Вартість навчання на циклах підвищення кваліфікації, спеціалізації, 

стажування та заходах безперервного професійного розвитку лікарів  

№ Кафедра 

Тривалість / вартість навчання (грн.) 
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1 Акушерства та гінекології 350,00 650,00 1 400,00 2 800,00 4 200,00 

2 Внутрішньої медицини №1 320,00 590,00 1 280,00 2 300,00 3 400,00 

3 Внутрішньої медицини №2 320,00 590,00 1 280,00 2 300,00 3 400,00 

4 
Дерматовенерології та 

косметології 
450,00 850,00 1 800,00 3 100,00 4 600,00 

5 
Епідеміології та 

інфекційних хвороб 
300,00 550,00 1 200,00 2 600,00 3 900,00 

6 
Реабілітаційної та 

спортивної медицини 
320,00 590,00 1 280,00 2 300,00 3 400,00 

7 Неврології та нейрохірургії 320,00 590,00 1 280,00 2 600,00 3 900,00 

8 Радіології 320,00 590,00 1 280,00 2 600,00 3 900,00 

9 

Організації вищої освіти, 

управління охороною 

здоров’я та гігієни 

(Організація охорони 

здоров’я) 

450,00 850,00 1 800,00 2 800,00 4 200,00 

10 

Організації вищої освіти, 

управління охороною 

здоров’я та гігієни (Гігієна) 

300,00 550,00 1 200,00 2 600,00 3 900,00 

11 

Патологічної анатомії, 

судової медицини та 

гістології 

300,00 550,00 1 200,00 2 100,00 3 100,00 

12 
Педіатрії, неонатології та 

дитячих інфекцій 
320,00 590,00 1 280,00 2 600,00 3 900,00 

13 

Психіатрії, психотерапії, 

наркології та медичної 

генетики 

320,00 590,00 1 280,00 2 600,00 3 900,00 

14 
Інтернатури лікарів-

стоматологів 
400,00 750,00 1 600,00 2 600,00 3 900,00 

15 
Ортопедії, травматології та 

військово-польової хірургії 
350,00 650,00 1 400,00 2 500,00 3 700,00 

16 Хірургічних дисциплін №1 350,00 650,00 1 400,00 2 700,00 4 000,00 
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Пакет документів для оформлення на курси підвищення кваліфікації, 

спеціалізації, стажування, заходи безперервного професійного розвитку 

лікарів 

Спеціалізація, стажування: 

1. Копія паспорту; 

2. Копія ідентифікаційного коду платника податків; 

3. Копія диплому; 

4. Копія сертифікату, отриманого після закінчення інтернатури; 

5. Копія трудової книжки; 

6. Фото 3 см * 4 см; 

7. Заява про зарахування на цикл (заповнюється при поданні документів) 

8. Договір про надання освітньої послуги (оформлюється при поданні 

документів) 

 

Тематичне удосконалення, заходи БПР: 

1. Копія паспорту; 

2. Копія ідентифікаційного коду платника податків; 

3. Копія диплому; 

4. Копія сертифікату, за спеціальністю, відповідної тематиці курсу; 

5. Копія трудової книжки; 

6. Заява про зарахування на цикл (заповнюється при поданні документів) 

7. Договір про надання освітньої послуги (оформлюється при поданні 

документів) 
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Кафедра акушерства та гінекології 

Відповідальна особа Контакти 

Ольшевський Василь Сергійович +380502825847 

 

Цикл  
Назва циклу або 

теми 
Контингент  

Дати 

проведення 

Тематичне 

удосконалення 

Актуальні питання 

планування сім'ї 

Лікарі-акушери-гінекологи, лікарі-

гінекологи дитячого та підліткового 

віку, лікарі-хірурги, лікарі загальної 

практики - сімейні лікарі, лікарі-

терапевти 

01.03.2023-

15.03.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Актуальні питання 

планування сім'ї 

Лікарі-акушери-гінекологи, лікарі-

гінекологи дитячого та підліткового 

віку, лікарі-хірурги, лікарі загальної 

практики - сімейні лікарі, лікарі-

терапевти 

17.04.2023-

28.04.2023 
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Кафедра внутрішньої медицини № 1 

Відповідальна особа Контакти 

Кумачов Олександр Сергійович +380734544487 

 

Цикл  
Назва циклу або 

теми 
Контингент  

Дати 

проведення 

Спеціалізація 
Загальна практика – 

сімейна медицина 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медико-профілактичного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю 

01.09.2023-

29.02.2024 

Спеціалізація 
Загальна практика – 

сімейна медицина 

лікарі-терапевти, лікарі-педіатри, лікарі 

загальної практики - сімейні лікарі, які 

не працювали більше трьох років за 

цією спеціальністю 

01.09.2023-

30.11.2023 

Спеціалізація 
Загальна практика – 

сімейна медицина 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медико-профілактичного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю 

02.01.2023-

30.06.2023 

Спеціалізація 
Загальна практика – 

сімейна медицина 

лікарі-терапевти, лікарі-педіатри, лікарі 

загальної практики - сімейні лікарі, які 

не працювали більше трьох років за 

цією спеціальністю 

02.01.2023-

31.03.2023 

Спеціалізація Ревматологія Лікарі-терапевти  
01.09.2023-

30.11.2023 

Спеціалізація Ревматологія 

лікарі-кардіологи, лікарі-ревматологи, 

які не працювали більше трьох років за 

цією спеціальністю 

01.09.2023-

31.09.2023 

Спеціалізація Терапія 

лікарі загальної практики - сімейні 

лікарі, лікарі-терапевти, які не 

працювали більше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.12.2023-

28.02.2024 

Спеціалізація Терапія 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медико-профілактичного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю 

01.12.2023-

30.04.2024 

Стажування  
Загальна практика-

сімейна медицина 

лікарі-терапевти, лікарі-педіатри, лікарі 

загальної практики - сімейні лікарі 

01.12.2023-

29.12.2023 

Стажування  Терапія лікарі-терапевти 
01.11.2023-

29.11.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

загальної – 

практики сімейної 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

04.12.2023-

15.12.2023 
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медицини медикопрофілактичного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

загальної – 

практики сімейної 

медицини 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медикопрофілактичного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю 

18.01.2023-

31.01.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

ревматології 

Лікарі загальної практики - сімейні 

лікарі, лікарі- терапевти, лікарі-

ревматологи, лікарі-кардіологи  

01.03.2023-

15.03.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

ревматології 

Лікарі загальної практики - сімейні 

лікарі, лікарі- терапевти, лікарі-

ревматологи, лікарі-кардіологи  

03.04.2023-

14.03.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Невідкладні стани у 

практиці лікаря 

загальної практики 

– сімейної 

медицини 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медикопрофілактичного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю 

01.02.2023-

14.02.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Невідкладні стани у 

практиці лікаря 

загальної практики 

– сімейної 

медицини 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медикопрофілактичного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю 

02.10.2023-

13.10.2023 
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Кафедра внутрішньої медицини № 2 

Відповідальна особа Контакти 

Супрун Олександр Олександрович +380506776418 

 

Цикл  
Назва циклу або 

теми 
Контингент  

Дати 

проведення 

Стажування  Терапія 
Лікарі-терапевти, які не працювали до 

трьох років за цією спеціальністю 

04.09.2023-

29.09.2023 

Тематичне 

удосконалення  

 Актуальні питання 

надання паліативної 

та хоспісної 

допомоги 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медико профілактичного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю 

01.12.2023-

14.12.2023 

Тематичне 

удосконалення  

 Актуальні питання 

надання паліативної 

та хоспісної 

допомоги 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медико профілактичного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю 

17.04.2023-

28.04.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

терапії 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медико профілактичного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю 

18.05.2023-

31.05.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

терапії 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медико профілактичного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю 

18.12.2023-

29.12.2023 

Спеціалізація Професійні хвороби УТОЧНЮВАТИ НА КАФЕДРІ 

 

  



11 
 

Кафедра дерматовенерології та косметології 

Відповідальна особа Контакти 

Айзятулов Рушан Фатихович +380505894181 

 

Цикл  
Назва циклу або 

теми 
Контингент  

Дати 

проведення 

Спеціалізація 
Дитяча 

дерматовенерологія 

Лікарі-дерматовенерологи; 

лікарі-дерматовенерологи дитячі, які не 

працювали більше трьох років за цією 

спеціальністю.  

01.06.2023-

30.06.2023 

Спеціалізація 
Дитяча 

дерматовенерологія 

Лікарі-дерматовенерологи; 

лікарі-дерматовенерологи дитячі, які не 

працювали більше трьох років за цією 

спеціальністю.  

02.10.2023-

31.10.2023 

Спеціалізація 
Дитяча 

дерматовенерологія 

Лікарі-дерматовенерологи; 

лікарі-дерматовенерологи дитячі, які не 

працювали більше трьох років за цією 

спеціальністю.  

04.09.2023-

29.09.2023 

Тематичне 

удосконалення  
Алергодерматози 

Лікарі-дерматовенерологи, лікарі-

дерматовенерологи дитячі, лікарі 

загальної практики - сімейні лікарі, 

лікарі-терапевти.   

03.05.2023-

17.05.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Мікотичні 

ураження шкіри 

Лікарі-дерматовенерологи, лікарі-

дерматовенерологи дитячі, лікарі 

загальної практики - сімейні лікарі, 

лікарі-терапевти.   

04.12.2023-

15.12.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Сексуально-

трансмісивні 

захворювання 

Лікарі-дерматовенерологи, лікарі-

дерматовенерологи дитячі, лікарі 

загальної практики - сімейні лікарі, 

лікарі-терапевти.   

01.11.2023-

15.11.2023 
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Кафедра епідеміології та інфекційних хвороб 

Відповідальна особа Контакти 

Бондик Людмила Миколаївна +380500734833 

 

Цикл  
Назва циклу або 

теми 
Контингент  

Дати 

проведення 

ПАЦ Бактеріологія 

Професіонали з вищою немедичною 

освітою медико-лабораторної справи у 

сфері охорони здоров'я 

01.05.2023-

31.05.2023 

ПАЦ Бактеріологія 

Професіонали з вищою немедичною 

освітою медико-лабораторної справи у 

сфері охорони здоров'я 

01.12.2023-

29.12.2023 

ПАЦ Клінічна біохімія 

Професіонали з вищою немедичною 

освітою медико-лабораторної справи у 

сфері охорони здоров'я 

01.03.2023-

31.03.2023 

ПАЦ 

Клінічна 

лабораторна 

діагностика 

Професіонали з вищою немедичною 

освітою медико-лабораторної справи у 

сфері охорони здоров'я 

01.03.2023-

31.03.2023 

ПАЦ 

Клінічна 

лабораторна 

діагностика 

Професіонали з вищою немедичною 

освітою медико-лабораторної справи у 

сфері охорони здоров'я 

02.10.2023-

31.10.2023 

ПАЦ 
Лабораторна 

імунологія 

Професіонали з вищою немедичною 

освітою медико-лабораторної справи у 

сфері охорони здоров'я 

01.05.2023-

31.05.2023 

ПАЦ 
Лабораторна 

імунологія 

Професіонали з вищою немедичною 

освітою медико-лабораторної справи у 

сфері охорони здоров'я 

01.12.2023-

29.12.2023 

Спеціалізація Епідеміологія 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медико-психологічного профілю 

01.02.2023-

30.06.2023 

Спеціалізація Епідеміологія 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медико-психологічного профілю 

01.09.2023-

31.01.2024 

Спеціалізація Епідеміологія 

лікарі-епідеміологи, які не працювали 

більше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.11.2023-

29.12.2023 

Спеціалізація Епідеміологія 

лікарі-епідеміологи, які не працювали 

більше трьох років за цією 

спеціальністю 

03.04.2023-

31.05.2023 

Спеціалізація Інфекційні хвороби 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю 

01.02.2023-

28.04.2023 
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Спеціалізація Інфекційні хвороби 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю 

01.09.2023-

30.11.2023 

Спеціалізація Інфекційні хвороби 

лікарі-інфекціоністи дитячі, лікарі-

інфекціоністи, які не працювали більше 

трьох років за цією спеціальністю 

02.10.2023-

31.10.2023 

Спеціалізація Інфекційні хвороби 

лікарі-інфекціоністи дитячі, лікарі-

інфекціоністи, які не працювали більше 

трьох років за цією спеціальністю 

03.04.2023-

28.04.2023 

Спеціалізація Клінічна біохімія 

лікарі-лаборанти з клінічної біохімії, 

які не працювали більше трьох років за 

цієюспеціальністю 

01.11.2023-

30.11.2023 

Спеціалізація Клінічна біохімія 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

спеціальністю «Лабораторна 

діагностика, вірусологія, мікробіологія 

або «Лабораторна діагностика, до 1 

вересня 2024 року вища освіта другого 

рівня (магістр) спеціальності "Біологія" 

галузі знань "Біологія", спеціалізація за 

фахом «Клінічна лабораторна 

діагностика 

02.10.2023-

31.10.2023 

Спеціалізація 

Клінічна 

лабораторна 

діагностика 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

спеціальністю «Лабораторна 

діагностика, вірусологія, мікробіологія 

або «Лабораторна діагностика, до 1 

вересня 2024 року вища освіта другого 

рівня (магістр) спеціальності "Біологія" 

галузі знань "Біологія" 

01.02.2023-

31.03.2023 

Спеціалізація 

Клінічна 

лабораторна 

діагностика 

лікарі-лаборанти, які не працювали 

більше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.03.2023-

31.03.2023 

Спеціалізація 

Клінічна 

лабораторна 

діагностика 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

спеціальністю «Лабораторна 

діагностика, вірусологія, мікробіологія 

або «Лабораторна діагностика, до 1 

вересня 2024 року вища освіта другого 

рівня (магістр) спеціальності "Біологія" 

галузі знань "Біологія" 

01.09.2023-

31.10.2023 

Спеціалізація 

Клінічна 

лабораторна 

діагностика 

лікарі-лаборанти, які не працювали 

більше трьох років за цією 

спеціальністю 

02.10.2023-

31.10.2023 

Стажування Бактеріологія 

Лікарі, професіонали з вищою 

немедичною освітою медико-

лабораторної справи у сфері охорони 

здоров'я, які своєчасно не пройшли 

атестацію на кваліфікаційну категорію, 

або яким відмовлено в атестації на 

присвоєння або підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

01.05.2023-

31.05.2023 
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Стажування Бактеріологія 

Лікарі, професіонали з вищою 

немедичною освітою медико-

лабораторної справи у сфері охорони 

здоров'я, які своєчасно не пройшли 

атестацію на кваліфікаційну категорію, 

або яким відмовлено в атестації на 

присвоєння або підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

01.12.2023-

29.12.2023 

Стажування Епідеміологія 

Лікарі, які своєчасно не пройшли 

атестацію на кваліфікаційну категорію, 

або яким відмовлено в атестації на 

присвоєння або підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

01.11.2023-

30.11.2023 

Стажування Епідеміологія 

Лікарі, які своєчасно не пройшли 

атестацію на кваліфікаційну категорію, 

або яким відмовлено в атестації на 

присвоєння або підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

03.04.2023-

28.04.2023 

Стажування Інфекційні хвороби 

Лікарі, які своєчасно не пройшли 

атестацію на кваліфікаційну категорію, 

або яким відмовлено в атестації на 

присвоєння або підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

02.10.2023-

31.10.2023 

Стажування Інфекційні хвороби 

Лікарі, які своєчасно не пройшли 

атестацію на кваліфікаційну категорію, 

або яким відмовлено в атестації на 

присвоєння або підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

03.04.2023-

28.04.2023 

Стажування Клінічна біохімія 

Лікарі, професіонали з вищою 

немедичною освітою медико-

лабораторної справи у сфері охорони 

здоров'я, які своєчасно не пройшли 

атестацію на кваліфікаційну категорію, 

або яким відмовлено в атестації на 

присвоєння або підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

01.03.2023-

31.03.2023 

Стажування Клінічна біохімія 

Лікарі, професіонали з вищою 

немедичною освітою медико-

лабораторної справи у сфері охорони 

здоров'я, які своєчасно не пройшли 

атестацію на кваліфікаційну категорію, 

або яким відмовлено в атестації на 

присвоєння або підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

01.11.2023-

30.11.2023 

Стажування  

Клінічна 

лабораторна 

діагностика 

Лікарі, професіонали з вищою 

немедичною освітою медико-

лабораторної справи у сфері охорони 

здоров'я, які своєчасно не пройшли 

атестацію на кваліфікаційну категорію, 

або яким відмовлено в атестації на 

присвоєння або підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

01.03.2023-

31.03.2023 
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Стажування  

Клінічна 

лабораторна 

діагностика 

Лікарі, професіонали з вищою 

немедичною освітою медико-

лабораторної справи у сфері охорони 

здоров'я, які своєчасно не пройшли 

атестацію на кваліфікаційну категорію, 

або яким відмовлено в атестації на 

присвоєння або підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

02.10.2023-

31.10.2023 

Стажування  
Лабораторна 

імунологія 

Лікарі, професіонали з вищою 

немедичною освітою медико-

лабораторної справи у сфері охорони 

здоров'я, які своєчасно не пройшли 

атестацію на кваліфікаційну категорію, 

або яким відмовлено в атестації на 

присвоєння або підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

01.05.2023-

31.05.2023 

Стажування  
Лабораторна 

імунологія 

Лікарі, професіонали з вищою 

немедичною освітою медико-

лабораторної справи у сфері охорони 

здоров'я, які своєчасно не пройшли 

атестацію на кваліфікаційну категорію, 

або яким відмовлено в атестації на 

присвоєння або підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

01.12.2023-

29.12.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

епідеміології  

інфекційних хвороб 

у сучасний період 

Лікарі-епідеміологи, лікарі-терапевти, 

лікарі загальної практики - сімейні 

лікарі, лікарі-педіатри, лікарі-

інфекціоністи, лікарі-інфекціоністи 

дитячі, лікарі-дезінфекціоністи 

04.12.2023-

15.12.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

епідеміології  

інфекційних хвороб 

у сучасний період 

Лікарі-епідеміологи, лікарі-терапевти, 

лікарі загальної практики - сімейні 

лікарі, лікарі-педіатри, лікарі-

інфекціоністи, лікарі-інфекціоністи 

дитячі, лікарі-дезінфекціоністи 

18.05.2023-

31.05.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

епідеміології  та 

профілактики 

керованих  інфекцій 

Лікарі-епідеміологи, лікарі-терапевти, 

лікарі загальної практики - сімейні 

лікарі, лікарі-педіатри, лікарі-

інфекціоністи, лікарі-інфекціоністи 

дитячі, лікарі-дезінфекціоністи 

01.03.2023-

15.03.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

епідеміології  та 

профілактики 

керованих  інфекцій 

Лікарі-епідеміологи, лікарі-терапевти, 

лікарі загальної практики - сімейні 

лікарі, лікарі-педіатри, лікарі-

інфекціоністи, лікарі-інфекціоністи 

дитячі, лікарі-дезінфекціоністи 

18.09.2023-

29.09.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

клінічної біохімії 

Лікарі-лаборанти з клінічної біохімії, 

біохіміки  

15.02.2023-

28.02.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

клінічної біохімії 

Лікарі-лаборанти з клінічної біохімії, 

біохіміки 

16.10.2023-

27.10.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

клінічної 

лабораторної 

діагностики 

Лікарі-лаборанти, лікарі-вірусологи, 

лікарі-мікробіологи-вірусологи, лікарі з 

клінічної біохімії, лаборанти клінічної 

діагностики, вірусологи, мікробіологи, 

02.10.2023-

13.10.2023 
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біохіміки 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

клінічної 

лабораторної 

діагностики 

Лікарі-лаборанти, лікарі-вірусологи, 

лікарі-мікробіологи-вірусологи, лікарі з 

клінічної біохімії, лаборанти клінічної 

діагностики, вірусологи, мікробіологи, 

біохіміки 

16.03.2023-

30.03.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

лабораторної 

гематології 

Лікарі-лаборанти, лікарі-вірусологи, 

лікарі-мікробіологи-вірусологи, лікарі з 

клінічної біохімії, лаборанти клінічної 

діагностики, вірусологи, мікробіологи, 

біохіміки 

18.01.2023-

31.01.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

лабораторної 

гематології 

Лікарі-лаборанти, лікарі-вірусологи, 

лікарі-мікробіологи-вірусологи, лікарі з 

клінічної біохімії, лаборанти клінічної 

діагностики, вірусологи, мікробіологи, 

біохіміки 

18.09.2023-

29.09.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

лабораторної 

імунології 

Лікарі-лаборанти-імунологи, лікарі-

лаборанти, лікарі-вірусологи, лікарі-

мікробіологи-вірусологи, лаборанти 

клінічної діагностики, вірусологи, 

мікробіологи 

03.04.2023-

14.04.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

лабораторної 

імунології 

Лікарі-лаборанти-імунологи, лікарі-

лаборанти, лікарі-вірусологи, лікарі-

мікробіологи-вірусологи, лаборанти 

клінічної діагностики, вірусологи, 

мікробіологи 

16.11.2023-

30.11.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

лабораторної 

цитології 

Лікарі-лаборанти, лікарі-вірусологи, 

лікарі-мікробіологи-вірусологи, лікарі з 

клінічної біохімії, лаборанти клінічної 

діагностики, вірусологи, мікробіологи, 

біохіміки 

03.05.2023-

17.05.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

лабораторної 

цитології 

Лікарі-лаборанти, лікарі-вірусологи, 

лікарі-мікробіологи-вірусологи, лікарі з 

клінічної біохімії, лаборанти клінічної 

діагностики, вірусологи, мікробіологи, 

біохіміки 

18.12.2023-

29.12.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Імунопрофілактика 

та імунодіаг-

ностика 

інфекційних хвороб 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

будь-якою з лікарських спеціальностей 

01.11.2023-

15.11.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Імунопрофілактика 

та імуноді-

агностика 

інфекційних хвороб 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

будь-якою з лікарських спеціальностей 

01.06.2023-

15.06.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Сучасні методи 

лабораторної 

діагностики 

інфекційних хвороб 

Лікарі-бактеріологи, лікарі-вірусологи, 

лікарі-мікробіологи, лікарі-лаборанти, 

бактеріологи, вірусологи, мікробіологи, 

лаборанти клінічної діагностики 

16.11.2023-

30.11.2023 
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Тематичне 

удосконалення  

Сучасні методи 

лабораторної 

діагностики 

інфекційних хвороб 

Лікарі-бактеріологи, лікарі-вірусологи, 

лікарі-мікробіологи, лікарі-лаборанти, 

бактеріологи,  вірусологи, 

мікробіологи, лаборанти клінічної 

діагностики 

17.04.2023-

28.04.2023 
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Кафедра інтернатури лікарів-стоматологів 

Відповідальна особа Контакти 

Яров Юрій Юрійович +380957797303 

 

Цикл  
Назва циклу або 

теми 
Контингент  

Дати 

проведення 

Спеціалізація 
 Дитяча 

стоматологія 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

спеціальністю «Стоматологія 

01.09.2023-

30.11.2023 

Спеціалізація 
 Дитяча 

стоматологія 

лікарі-стоматологи дитячі, які не 

працювали більше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.09.2023-

31.10.2023 

Спеціалізація  Ортодонтія 

лікарі-ортодонти, які не працювали 

більше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.09.2023-

30.11.2023 

Спеціалізація  Ортодонтія 
Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

спеціальністю «Стоматологія 

01.09.2023-

31.05.2024 

Спеціалізація 
 Ортопедична 

стоматологія 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

спеціальністю «Стоматологія 

01.09.2023-

29.12.2023 

Спеціалізація 
 Ортопедична 

стоматологія 

лікарі-стоматологи-ортопеди, які не 

працювали більше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.09.2023-

31.10.2023 

Спеціалізація  Пародонтологія 
Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

спеціальністю «Стоматологія 

01.09.2023-

29.02.2024 

Спеціалізація  Пародонтологія 

лікарі-пародонтологи, які не 

працювали більше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.09.2023-

31.10.2023 

Спеціалізація  Стоматологія 

Лікарі-стоматологи, які не працювали 

більше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.09.2023-

29.09.2023 

Спеціалізація 
 Терапевтична 

стоматологія 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

спеціальністю «Стоматологія 

01.09.2023-

30.11.2023 

Спеціалізація 
 Терапевтична 

стоматологія 

лікарі-стоматологи-терапевти, які не 

працювали більше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.09.2023-

31.10.2023 

Спеціалізація 
 Хірургічна 

стоматологія 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

спеціальністю «Стоматологія 

01.09.2023-

29.02.2024 

Спеціалізація 
 Хірургічна 

стоматологія 

лікарі-стоматологи-хірурги, які не 

працювали більше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.09.2023-

30.11.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Актуальні питання 

дитячої 

стоматології 

Лікарі-стоматологи дитячі, лікарі-

стоматологи 

01.12.2023-

14.12.2023; 

Тематичне 

удосконалення 

Актуальні питання 

дитячої 

стоматології 

Лікарі-стоматологи дитячі, лікарі-

стоматологи 

15.12.2023-

28.12.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Актуальні питання 

ортодонтії 

Лікарі-стоматологи-ортодонти, лікарі-

стоматологи, лікарі стоматологи-

ортопеди 

01.12.2023-

14.12.2023; 
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Тематичне 

удосконалення 

Актуальні питання 

ортодонтії 

Лікарі-стоматологи-ортодонти, лікарі-

стоматологи, лікарі стоматологи-

ортопеди 

15.12.2023-

28.12.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Актуальні питання 

ортопедичної 

стоматології 

Лікарі-стоматологи-ортопеди, лікарі-

стоматологи 

01.12.2023-

14.12.2023; 

Тематичне 

удосконалення 

Актуальні питання 

ортопедичної 

стоматології 

Лікарі-стоматологи-ортопеди, лікарі-

стоматологи 

15.12.2023-

28.12.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Актуальні питання 

пародонтології 

Лікарі-пародонтологи, лікарі-

стоматологи, лікарі-стоматологи-

терапевти, лікарі стоматологи-хірурги 

01.12.2023-

14.12.2023; 

Тематичне 

удосконалення 

Актуальні питання 

пародонтології 

Лікарі-пародонтологи, лікарі-

стоматологи, лікарі-стоматологи-

терапевти, лікарі стоматологи-хірурги 

15.12.2023-

28.12.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Актуальні питання 

терапевтичної 

стоматології 

Лікарі-стоматологи-терапевти 
01.12.2023-

14.12.2023; 

Тематичне 

удосконалення 

Актуальні питання 

терапевтичної 

стоматології 

Лікарі-стоматологи-терапевти 
15.12.2023-

28.12.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Актуальні питання 

хірургічної 

стоматології 

Лікарі-стоматологи-хірурги, лікарі-

стоматологи 

01.12.2023-

14.12.2023; 

Тематичне 

удосконалення 

Актуальні питання 

хірургічної 

стоматології 

Лікарі-стоматологи-хірурги, лікарі-

стоматологи 

15.12.2023-

28.12.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Сучасні проблеми 

стоматології 
Лікарі-стоматологи 

01.12.2023-

14.12.2023; 

Тематичне 

удосконалення 

Сучасні проблеми 

стоматології 
Лікарі-стоматологи 

15.12.2023-

28.12.2023 

 

  



20 
 

Кафедра неврології, нейрохірургії та медичної генетики 

Відповідальна особа Контакти 

Кумачов Олександр Сергійович +380957275610 

 

Цикл  
Назва циклу або 

теми 
Контингент  

Дати 

проведення 

Спеціалізація 
Дитяча 

нейрохірургія 

Лікарі-нейрохірурги; лікарі-

нейрохірурги дитячі, які не працювали 

більше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.11.2023-

31.01.2024 

Спеціалізація Неврологія 
Лікарі-терапевти, лікарі загальної 

практики - сімейні лікарі 

01.02.2023-

30.06.2023 

Спеціалізація Неврологія 
Лікарі-терапевти, лікарі загальної 

практики - сімейні лікарі 

01.09.2023-

31.01.2024 

Спеціалізація Нейрохірургія 
Лікарі-хірурги, лікарі-ортопеди-

травматологи 

01.09.2023-

31.05.2024 

Стажування 
Дитяча 

нейрохірургія 
Лікарі - дитячі нейрохірурги 

02.10.2023-

27.10.2023 

Стажування Неврологія Лікарі-неврологи 
02.10.2023-

27.10.2023 

Стажування Неврологія Лікарі-неврологи 
03.04.2023-

28.04.2023 

Стажування Нейрохірургія Лікарі-нейрохірурги 
02.10.2023-

27.10.2023 

Стажування Нейрохірургія Лікарі-нейрохірурги 
03.05.2023-

31.05.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Діагностика та 

лікування 

травматичних 

уражень 

центральної та 

периферичної 

нервової системи 

Лікарі-терапевти, лікарі загальної 

практики - сімейні лікарі, лікарі-

неврологи дитячі, лікарі-неврологи, 

лікарі-нейрохірурги, лікарі 

нейрохірурги дитячі, лікарі-хірурги 

дитячі, лікарі з медицини невідкладних 

станів, лікарі-анестезіологи, лікарі-

травматологи, лікарі-травматологи 

дитячі 

01.03.2023-

15.03.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Діагностика та 

лікування 

травматичних 

уражень 

центральної та 

периферичної 

нервової системи 

Лікарі-терапевти, лікарі загальної 

практики - сімейні лікарі, лікарі-

неврологи дитячі, лікарі-неврологи, 

лікарі-нейрохірурги, лікарі 

нейрохірурги дитячі, лікарі-хірурги 

дитячі, лікарі з медицини невідкладних 

станів, лікарі-анестезіологи, лікарі-

травматологи, лікарі-травматологи 

дитячі 

02.10.2023-

13.10.2023 
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Тематичне 

удосконалення  

Діагностика та 

лікування 

травматичних 

уражень 

центральної та 

периферичної 

нервової системи 

Лікарі-терапевти, лікарі загальної 

практики - сімейні лікарі, лікарі-

неврологи дитячі, лікарі-неврологи, 

лікарі-нейрохірурги, лікарі 

нейрохірурги дитячі, лікарі-хірурги 

дитячі, лікарі з медицини невідкладних 

станів, лікарі-анестезіологи, лікарі-

травматологи, лікарі-травматологи 

дитячі 

04.12.2023-

15.12.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Діагностика та 

лікування 

травматичних 

уражень 

центральної та 

периферичної 

нервової системи 

Лікарі-терапевти, лікарі загальної 

практики - сімейні лікарі, лікарі-

неврологи дитячі, лікарі-неврологи, 

лікарі-нейрохірурги, лікарі 

нейрохірурги дитячі, лікарі-хірурги 

дитячі, лікарі з медицини невідкладних 

станів, лікарі-анестезіологи, лікарі-

травматологи, лікарі-травматологи 

дитячі 

18.05.2023-

31.05.2023 
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Кафедра організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни 

(гігієна) 

Відповідальна особа Контакти 

Костецький Іван Володимирович +380990007853 

 

Цикл  
Назва циклу або 

теми 
Контингент  

Дати 

проведення 

ПАЦ 

Лабораторні 

дослідження 

факторів 

навколишнього 

середовища 

Біологи санітарно-гігієнічної 

лабораторії, фахівці з дослідження 

факторів навколишнього середовища 

01.02.2023-

28.02.2023 

ПАЦ 

Лабораторні 

дослідження 

факторів 

навколишнього 

середовища 

Біологи санітарно-гігієнічної 

лабораторії, фахівці з дослідження 

факторів навколишнього середовища 

01.09.2023-

29.091.2023 

Спеціалізація 
Гігієна дітей та 

підлітків 

Лікарі гігієни дітей та підлітків, які не 

працювали більше трьох років за цією 

спеціальністю 

03.04.2023-

28.04.2023 

Спеціалізація Гігієна праці 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією зі спеціальностей медико-

профілактичного профілю 

01.09.2023-

30.11.2023 

Спеціалізація Гігієна праці 

Лікарі з гігієни праці, які не працювали 

більше трьох років за цією 

спеціальністю 

02.10.2023-

31.10.2023 

Спеціалізація Гігієна харчування 

Лікарі з гігієни харчування, які не 

працювали більше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.12.2023-

29.12.2023 

Спеціалізація Загальна гігієна 

Лікарі із загальної гігієни, які не 

працювали більше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.03.2023-

31.03.2023 

Спеціалізація Загальна гігієна 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю 

01.09.2023-

30.11.2023 

Спеціалізація Комунальна гігієна 

Лікарі з комунальної гігієни, які не 

працювали більше трьох років за цією 

спеціальністю 

03.05.2023-

31.05.2023 

Спеціалізація 

Лабораторні 

дослідження 

факторів 

навколишнього 

середовища 

Лікарі-лаборанти-гігієністи, які не 

працювали більше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.02.2023-

28.02.2023 

Спеціалізація 

Лабораторні 

дослідження 

факторів 

Біологи санітарно-гігієнічної 

лабораторії, фахівці з дослідження 

факторів навколишнього середовища 

01.02.2023-

28.02.2023 
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навколишнього 

середовища 

Спеціалізація 

Лабораторні 

дослідження 

факторів 

навколишнього 

середовища 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

спеціальністю «Лабораторна 

діагностика, вірусологія, мікробіологія 

01.02.2023-

28.04.2023 

Спеціалізація 

Лабораторні 

дослідження 

факторів 

навколишнього 

середовища 

Особи, які отримали повну вищу 

немедичну освіту за спеціальністю 

«Біологія 

01.02.2023-

28.04.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Гігієна дітей та 

підлітків 

Лікарі з гігієни дітей та підлітків, лікарі 

із загальної гігієни 

03.04.2023-

14.03.2023 

Тематичне 

удосконалення  
Гігієна праці 

Лікарі з гігієни праці, лікарі з загальної 

гігієни, лікарі-профпатологи 

02.10.2023-

13.10.2023 

Тематичне 

удосконалення  
Гігієна харчування 

Лікарі з гігієни харчування, лікарі із 

загальної гігієни 

04.12.2023-

15.12.2023 

Тематичне 

удосконалення  
Загальна гігієна Лікарі із загальної гігієни 

01.03.2023-

15.03.2023 

Тематичне 

удосконалення  
Загальна гігієна Лікарі із загальної гігієни 

01.11.2023-

15.11.2023 

Тематичне 

удосконалення  
Комунальна гігієна 

Лікарі з комунальної гігієни, лікарі із 

загальної гігієни 

03.05.2023-

17.05.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Лабораторні 

дослідження 

факторів 

навколишнього 

середовища 

Лікарі-лаборанти-гігієністи 
01.02.2023-

14.02.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Лабораторні 

дослідження 

факторів 

навколишнього 

середовища 

Лікарі-лаборанти-гігієністи 
04.09.2023-

15.09.2023 
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Кафедра організації вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни 

(організація та управління охороною здоров’я) 

Відповідальна особа Контакти 

Половян Наталя Сергіївна +30506288920 

 

Цикл  
Назва циклу або 

теми 
Контингент  

Дати 

проведення 

спеціалізація 

Організація та 

управління 

охороною здоров'я 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей; 

лікарі, які не працювали більше трьох 

років за цією спеціальністю 

02.01.2023-

31.03.2023 

спеціалізація 

Організація та 

управління 

охороною здоров'я 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей; 

лікарі, які не працювали більше трьох 

років за цією спеціальністю 

01.04.2023-

30.06.2023 

спеціалізація 

Організація та 

управління 

охороною здоров'я 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей; 

лікарі, які не працювали більше трьох 

років за цією спеціальністю 

01.10.2023-

31.12.2023 

стажування 

Організація та 

управління 

охороною здоров'я 

лікарі, які не працювали до трьох років 

за цією спеціальністю 

01.04.2023-

30.04.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Актуальні питання 

медичного права 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей 

14.02.2023-

28.02.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Актуальні питання 

медичного права 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей 

15.05.2023-

30.05.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Актуальні питання 

медичного права 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей 

15.11.2023-

30.11.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Менеджмент в 

охороні здоров'я 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей 

15.04.2023-

30.04.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Менеджмент в 

охороні здоров'я 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей 

15.06.2023-

30.06.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Менеджмент в 

охороні здоров'я 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей 

15.03.2023-

30.03.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Менеджмент в 

охороні здоров'я 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей 

14.12.2023-

30.12.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Підприємництво та 

бізнес-планування у 

сфері охорони 

здоров’я 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей 

16.01.2023-

31.01.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Підприємництво та 

бізнес-планування у 

сфері охорони 

здоров’я 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей 

16.10.2023-

31.10.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Стратегічний 

менеджмент 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей 

14.02.2023-

28.02.2023 



25 
 

Тематичне 

удосконалення 

Стратегічний 

менеджмент 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей 

15.06.2023-

30.06.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Стратегічний 

менеджмент 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей 

15.11.2023-

30.11.2023 

Тематичне 

удосконалення 
Управління змінами 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей 

16.01.2023-

31.01.2023 

Тематичне 

удосконалення 
Управління змінами 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей 

15.04.2023-

30.04.2023 

Тематичне 

удосконалення 
Управління змінами 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей 

15.09.2023-

30.09.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Управління 

людськими 

ресурсами 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей 

16.01.2023-

30.01.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Управління 

людськими 

ресурсами 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей 

15.10.2023-

30.10.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Фасиліті-

менеджмент. 

Актуальні питання 

управління 

логістикою в 

охороні здоров’я 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей 

15.03.2023-

30.03.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Фасиліті-

менеджмент. 

Актуальні питання 

управління 

логістикою в 

охороні здоров’я 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей 

14.12.2023-

30.12.2023 
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Кафедра ортопедії, травматології та військово-польової хірургії 

Відповідальна особа Контакти 

Клімовицький Федір Володимирович +380501850511 

 

Цикл  
Назва циклу або 

теми 
Контингент  

Дати 

проведення 

Спеціалізація 
Дитяча ортопедія та 

травматологія 

Лікарі-ортопеди-травматологи, лікарі-

дитячі хірургі 

01.09.2023-

31.12.2023 

Спеціалізація 
Ортопедія та 

травматологія 
Лікарі - хірургі 

01.02.2023-

31.05.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Актуальні аспекти 

політравми 

Лікарі-ортопеди-травматологи, лікарі 

дитячі ортопеди-травматологи 

01.03.2023-

15.03.2023 
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Кафедра патологічної анатомії, судової медицини та гістології 

Відповідальна особа Контакти 

Герасименко Тетяна Анатоліївна +380994402225 

 

Цикл  Назва циклу або теми Контингент  
Дати 

проведення 

Спеціалізація Патологічна анатомія 

лікарі-патологоанатоми, які не 

працювали більше трьох років 

за цією спеціальністю  

02.10.2023-

30.12.2023 

Спеціалізація 
Судово - медична 

експертиза 

лікарі судово-медичні експерти, 

які не працювали більше трьох 

років за цією спеціальністю  

01.03.2023-

31.05.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Патологічна анатомія 

інфекційних хвороб та 

СНІДу 

Лікарі-патологоанатоми, лікарі 

судово-медичні експерти, лікарі 

судово-медичні експерти-

гістологи, лікарі судово-медичні 

експерти-цитологи, лікарі 

судово-медичні експерти-

токсикологи  

01.02.2023-

14.02.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Патологічна анатомія 

інфекційних хвороб та 

СНІДу 

Лікарі-патологоанатоми, лікарі 

судово-медичні експерти, лікарі 

судово-медичні експерти-

гістологи, лікарі судово-медичні 

експерти-цитологи, лікарі 

судово-медичні експерти-

токсикологи  

04.12.2023-

15.12.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Судово - медична 

експертиза трупів плодів 

та новонародженних 

Лікарі судово-медичні експерти, 

лікарі-патологоанатоми, лікарі - 

патологоанатоми дитячі  

16.03.2023-

29.03.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Судово- медична 

експертиза наслідків дії 

наркотичних,сильнодіючих 

та отруйних речовин 

Лікарі судово-медичні експерти, 

лікарі-патологоанатоми, лікарі - 

патологоанатоми дитячі  

15.02.2023-

28.02.23 

Тематичне 

удосконалення  

Судово- медична 

експертиза раптової смерті 

Лікарі судово-медичні експерти, 

лікарі-патологоанатоми, лікарі - 

патологоанатоми дитячі  

18.05.2023-

31.05.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Тематичне удосконалення 

Патологічна анатомія 

захворювань органів 

дихання 

Лікарі-патологоанатоми, лікарі 

судово-медичні експерти, лікарі 

судово-медичні експерти-

гістологи, лікарі судово-медичні 

експерти-цитологи, лікарі 

судово-медичні експерти-

токсикологи  

03.05.2023-

17.05.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Тематичне удосконалення 

Патологічна анатомія 

захворювань органів 

дихання 

Лікарі-патологоанатоми, лікарі 

судово-медичні експерти, лікарі 

судово-медичні експерти-

гістологи, лікарі судово-медичні 

експерти-цитологи, лікарі 

судово-медичні експерти-

18.09.2023-

29.09.2023 
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токсикологи  

Тематичне 

удосконалення  

Тематичне удосконалення 

Патологічна анатомія 

захворювань органів 

кровообігу 

Лікарі-патологоанатоми, лікарі 

судово-медичні експерти, лікарі 

судово-медичні експерти-

гістологи, лікарі судово-медичні 

експерти-цитологи, лікарі 

судово-медичні експерти-

токсикологи  

01.03.2023-

15.03.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Тематичне удосконалення 

Патологічна анатомія 

захворювань органів 

кровообігу 

Лікарі-патологоанатоми, лікарі 

судово-медичні експерти, лікарі 

судово-медичні експерти-

гістологи, лікарі судово-медичні 

експерти-цитологи, лікарі 

судово-медичні експерти-

токсикологи  

02.10.2023-

13.10.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Тематичне удосконалення 

Патологоанатомічне 

дослідження трупів плодів 

та новонароджених 

Лікарі-патологоанатоми, лікарі 

судово-медичні експерти, лікарі 

судово-медичні експерти-

гістологи, лікарі судово-медичні 

експерти-цитологи, лікарі 

судово-медичні експерти-

токсикологи  

16.10.2023-

27.10.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Тематичне удосконалення 

Патологоанатомічне 

дослідження трупів плодів 

та новонароджених 

Лікарі-патологоанатоми, лікарі 

судово-медичні експерти, лікарі 

судово-медичні експерти-

гістологи, лікарі судово-медичні 

експерти-цитологи, лікарі 

судово-медичні експерти-

токсикологи  

17.04.2023-

28.04.2023 
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Кафедра педіатрії, неонатології та дитячих інфекцій 

Відповідальна особа Контакти 

Чернишова Ольга Євгенівна +380504716525 

 

Цикл  
Назва циклу або 

теми 
Контингент  

Дати 

проведення 

Спеціалізація Педіатрія 

Лікарі-неонатологи, лікарі-педіатри, які 

не працювали більше трьох років за 

цією спеціальністю 

01.03.2023-

31.05.2023 

Стажування Педіатрія 

Лікарі-педіатри, які не працювали 

менше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.10.2023-

31.10.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Сучасні аспекти 

педіатрії 

Лікарі загальної практики - сімейні 

лікарі, лікарі-терапевти, лікарі- 

педіатри 

01.03.2023-

15.03.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Сучасні аспекти 

педіатрії 

Лікарі загальної практики - сімейні 

лікарі, лікарі-терапевти, лікарі- 

педіатри  

01.06.2023-

14.06.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Сучасні аспекти 

педіатрії 

Лікарі загальної практики - сімейні 

лікарі, лікарі-терапевти, лікарі- 

педіатри  

01.06.2023-

14.06.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Сучасні аспекти 

педіатрії 

Лікарі загальної практики - сімейні 

лікарі, лікарі-терапевти, лікарі- 

педіатри  

15.03.2023-

29.03.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Сучасні аспекти 

педіатрії 

Лікарі загальної практики - сімейні 

лікарі, лікарі-терапевти, лікарі- 

педіатри  

15.12.2023-

29.12.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Сучасні аспекти 

педіатрії 

Лікарі загальної практики - сімейні 

лікарі, лікарі-терапевти, лікарі- 

педіатри  

15.12.2023-

29.12.2023 
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Кафедра психіатрії, психотерапії, наркології та медичної психології 

Відповідальна особа Контакти 

Літус Оксана Леонідівна +380509884829 

 

Цикл  
Назва циклу або 

теми 
Контингент  

Дати 

проведення 

Спеціалізація Клінічна психологія 

Фахівці, які отримали освіту другого 

(магістерського) рівня за спеціальністю 

"Психологія" (фахівці з вищою не 

медичною освітою, що працюють в 

сфері охорони здоров'я) 

01.02.2023-

30.04.2023 

Спеціалізація Клінічна психологія 

Фахівці, які отримали освіту другого 

(магістерського) рівня за спеціальністю 

"Психологія" (фахівці з вищою не 

медичною освітою, що працюють в 

сфері охорони здоров'я) 

01.09.2023-

30.11.2023 

Спеціалізація Медична психологія  

Лікарі-психологи, які не працювали 

більше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.02.2023-

28.02.2023, 

Спеціалізація Медична психологія  

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медикопрофілактичного, 

лабораторного профілю 

01.02.2023-

31.05.2023 

Спеціалізація Медична психологія  

Лікарі-психологи, які не працювали 

більше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.09.2023-

30.09.2023 

Спеціалізація Медична психологія  

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медикопрофілактичного, 

лабораторного профілю 

01.09.2023-

31.12.2023 

Спеціалізація Наркологія  

Лікарі-психіатри, лікарінаркологи, які 

не працювали більше трьох років за 

цією спеціальністю 

01.02.2023-

28.02.2023, 

Спеціалізація Наркологія  

Лікарі-психіатри, лікарінаркологи, які 

не працювали більше трьох років за 

цією спеціальністю 

01.09.2023-

30.09.2023 

Спеціалізація Психіатрія  

Лікарі загальної практики - сімейні 

лікарі, лікарі-терапевти, лікарі-

психологи, лікаріпсихіатри, які не 

працювали більше трьох років за цією 

спеціальністюкарі 

01.02.2023-

30.06.2023 

Спеціалізація Психіатрія  

Лікарі загальної практики - сімейні 

лікарі, лікарі-терапевти, лікарі-

психологи, лікаріпсихіатри, які не 

працювали більше трьох років за цією 

спеціальністюкарі 

01.09.2023-

31.01.2024 
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Спеціалізація Психотерапія 

Фахівці, які отримали освіту другого 

(магістерського) рівня за спеціальністю 

"Психологія" та пройшли 

спеціалізацію за фахом "Клінічна 

психологія" (фахівці з вищою не 

медичною освітою, що працюють в 

сфері охорони здоров'я) 

01.05.2023-

31.10.2023 

(перерва в 

навчанні у 

липні та 

серпні) 

Спеціалізація Психотерапія 

Фахівці, які отримали освіту другого 

(магістерського) рівня за спеціальністю 

"Психологія" та пройшли 

спеціалізацію за фахом "Клінічна 

психологія" (фахівці з вищою не 

медичною освітою, що працюють в 

сфері охорони здоров'я) 

01.09.2023-

31.12.2023 

Спеціалізація Психотерапія  

Лікарі-психіатри, 

лікаріпсихотерапевти, які не 

працювали більше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.02.2023-

30.04.2023 

Спеціалізація Психотерапія  

Лікарі-невропатологи, лікарітерапевти, 

лікарі загальної практики - сімейні 

лікарі 

01.02.2023-

31.05.2023 

Спеціалізація Психотерапія  

Лікарі-психіатри, 

лікаріпсихотерапевти, які не 

працювали більше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.09.2023-

30.11.2023 

Спеціалізація Психотерапія  

Лікарі-невропатологи, лікарітерапевти, 

лікарі загальної практики - сімейні 

лікарі 

01.09.2023-

31.12.2023 

Стажування Медична психологія 

Лікарі-психологи, які не працювали 

менше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.06.2023-

30.06.2023 

Стажування Медична психологія 

Лікарі-психологи, які не працювали 

менше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.11.2023-

30.11.2023 

Стажування Наркологія 

Лікарі-наркологи, які не працювали 

менше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.03.2023-

31.03.2023, 

Стажування Наркологія 

Лікарі-наркологи, які не працювали 

менше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.06.2023-

30.06.2023 

Стажування Психіатрія 

Лікарі-психіатрии, які не працювали 

менше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.01.2023-

31.01.2023 

Стажування Психіатрія 

Лікарі-психіатрии, які не працювали 

менше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.04.2023-

30.04.2023 

Стажування Психіатрія 

Лікарі-психіатрии, які не працювали 

менше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.09.2023-

30.09.2023 

Стажування Психіатрія 

Лікарі-психіатрии, які не працювали 

менше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.12.2023-

31.12.2023 
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Стажування Психотерапія 

Лікарі-психотерапевти, які не 

працювали менше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.05.2023-

31.05.2023 

Стажування Психотерапія 

Лікарі-психотерапевти, які не 

працювали менше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.12.2023-

3.12.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Паліативна 

допомога у 

психіатричній 

практиці 

Лікарі-психіатри, лікарі загальної 

практики - сімейні лікарі, лікарі-

терапевти, лікарінаркологи 

01.06.2023-

15.06.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Психотерапія у 

загально соматичній 

медицині 

Лікарі-психотерапевти, 

лікарітерапевти, лікарі загальної 

практики - сімейні лікарі, 

лікаріневропатологи, лікарі-психіатри, 

лікарі-наркологи 

01.03.2023-

15.03.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

клінічної психіатрії 

та наркології. 

Питання терапії 

наркогенних 

залежностей або  

Лікувально-

діагностичні 

аспекти тривожних 

розладів ОКР, та 

дисоціативних 

розладів 

Лікарі-психіатри, лікарі загальної 

практики - сімейні лікарі, лікарі-

терапевти, лікарінаркологи 

04.09.2023-

15.09.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Комплексна 

медико-

психологічна 

допомога особам, 

які постраждали 

внаслідок 

військових дій та 

екстремальних 

ситуацій 

Лікарі-психологи, лікарі загальної 

практики - сімейні лікарі, лікарі-

терапевти, лікаріпсихіатри, лікарі-

психіатри дитячі, лікарі-

психотерапевти, лікарі-нарколог 

03.05.2023-

17.05.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Сучасна 

психофармакотерпія 

у психіатричній 

практиці 

Лікарі-психіатри, лікарі загальної 

практики - сімейні лікарі, лікарі-

терапевти, лікарінаркологи 

01.11.2023-

15.11.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Сучасний погляд  на 

діагностику та 

лікування розладів 

шизофренічного 

спектру або 

Сучасний погляд на 

невротичні, стрес-

асоційовані розлади 

та ПТСР 

Лікарі-психіатри, лікарі загальної 

практики - сімейні лікарі, лікарі-

терапевти, лікарінаркологи 

01.02.2023-

14.02.2023 
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Тематичне 

удосконалення  

Теоретичні та 

практичні питання 

огляду осіб на 

предмет виявлення 

стану алкогольного 

чи наркотичного 

сп’яніння 

  
01.02.2023-

07.02.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Теоретичні та 

практичні питання 

огляду осіб на 

предмет виявлення 

стану алкогольного 

чи наркотичного 

сп’яніння 

  
01.03.2023-

07.03.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Теоретичні та 

практичні питання 

огляду осіб на 

предмет виявлення 

стану алкогольного 

чи наркотичного 

сп’яніння 

  
01.06.2023-

07.06.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Теоретичні та 

практичні питання 

огляду осіб на 

предмет виявлення 

стану алкогольного 

чи наркотичного 

сп’яніння 

  
02.10.2023-

06.10.2023 
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Кафедра радіології 

Відповідальна особа Контакти 

Кумачов Олександр Сергійович +380734544487 

 

Цикл  
Назва циклу або 

теми 
Контингент  

Дати 

проведення 

Спеціалізація Рентгенологія 

Лікарі-радіологи, лікарі-рентгенологи, 

які не працювали більше трьох років за 

цією спеціальністю 

01.03.2023-

31.05.2023 

Спеціалізація Рентгенологія 

Лікарі-радіологи, лікарі-рентгенологи, 

які не працювали більше трьох років за 

цією спеціальністю 

01.10.2023-

31.12.2023 

Спеціалізація 
Ультразвукова 

діагностика 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім 

спеціальностей стоматологічного, 

медико-профілактичного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю; лікарі з ультразвукової 

діагностики, які не працювали більше 

трьох років за цією спеціальністю 

01.10.2023-

31.12.2023 

Стажування 
Ультразвукова 

діагностика 

лікарі з ультразвукової діагностики, які 

не працювали менше трьох років  за 

цією спеціальністю 

01.10.2023-

31.10.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Актуальні питання 

рентгенології 

Лікарі загальної практики- сімейні 

лікарі, лікарі-терапевти, лікарі-

рентгенологи 

01.10.2023-

13.10.2023 

Тематичне 

удосконалення 

Актуальні питання 

ультразвукової 

діагностики 

Лікарі з ультразвукової діагностики, 

лікарі загальної практики - сімейні 

лікарі, лікарі-терапевти 

01.10.2023-

13.10.2023 

Спеціалізація Офтальмологія 

УТОЧНЮВАТИ НА КАФЕДРІ Стажування Офтальмологія 

Тематичне 

удосконалення 
з офтальмології 
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Кафедра реабілітаційної та спортивної медицини 

Відповідальна особа Контакти 

Сокрут Ольга Петрівна +380990465733 

 

Цикл  
Назва циклу або 

теми 
Контингент  

Дати 

проведення 

Спеціалізація 

 Фізична та 

реабілітаційна 

медицина 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медико-профілактичного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю; 

02.01.2023-

28.04.2023 

Спеціалізація 

Лікувальна 

фізкультура та 

спортивна 

медицина 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медико-профілактичного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю; 

01.05.2023-

30.06.2023 

Спеціалізація 

Лікувальна 

фізкультура та 

спортивна 

медицина 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медико-профілактичного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю; 

15.12.2023-

16.02.2024 

Спеціалізація 

Фізична та 

реабілітаційна 

медицина 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медико-профілактичного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю; 

04.09.2023-

29.12.2023 

Стажування 
Спортивна 

медицина  
Лікарі спортивної медицини 

15.12.2023-

15.01.2024 

Тематичне 

удосконалення  

 Вибрані питання 

фізреабілітації та 

ерготерапії.  

Для спеціалістів з вищою немедичною 

освітою (фізичні реабілітологи, 

ерготерапевти, методисти ЛФК з 

вищою немедичною освітою) 

01.03.2023-

15.03.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

використання 

апаратної 

фізіотерапії в 

комплексному 

лікуванні та 

реабілітації 

пацієнтів.    

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медико-профілактичного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю 

01.11.2023-

14.11.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

використання 

апаратної 

фізіотерапії в 

комплексному 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медико-профілактичного, 

лабораторного, медико-психологічного 

15.03.2023-

31.03.2023 
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лікуванні та 

реабілітації 

пацієнтів.    

профілю 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

використання 

апаратної 

фізіотерапії в 

комплексному 

лікуванні та 

реабілітації 

пацієнтів.    

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медико-профілактичного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю 

15.06.2023-

29.06.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

фізичної та 

реабілітаційної 

медицини в 

нейрореабілітації 

(ГПМК, ДЕП, ТІА, 

Гіпертонічна 

хвороба, спинальна 

травма), (для 

лікарів терапевтів, 

неврологів, лікарі 

загальної практики, 

ФРМ, 

фізіотерапевти, 

лікарі ЛФК).   

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медико-профілактичного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю 

15.09.2023-

28.09.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

фізичної та 

реабілітаційної 

медицини в 

нейрореабілітації 

(ГПМК, ДЕП, ТІА, 

Гіпертонічна 

хвороба, спинальна 

травма), (для 

лікарів терапевтів, 

неврологів, лікарі 

загальної практики, 

ФРМ, 

фізіотерапевти, 

лікарі ЛФК).   

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медико-профілактичного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю 

16.05.2023-

29.05.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

фізичної та 

реабілітаційної 

медицини в 

нейрореабілітації 

(ГПМК, ДЕП, ТІА, 

Гіпертонічна 

хвороба, спинальна 

травма), (для 

лікарів терапевтів, 

неврологів, лікарі 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медико-профілактичного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю 

17.01.2023-

30.01.2023 
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загальної практики, 

ФРМ, 

фізіотерапевти, 

лікарі ЛФК).   

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

фізичної та 

реабілітаційної 

медицини в 

практиці лікаря 

загальної практики  

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медико-профілактичного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю 

04.04.2023-

17.04.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

фізичної та 

реабілітаційної 

медицини в 

практиці лікаря 

загальної практики  

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медико-профілактичного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю 

15.11.2023-

28.11.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

фізичної та 

реабілітаційної 

медицини в 

травматології та 

при хірургічних 

втручаннях (для 

лікарів хірургів, 

травматологів, 

ФРМ, 

фізіотерапевти, 

лікарі ЛФК). 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медико-профілактичного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю 

14.02.2023-

28.02.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Актуальні питання 

фізичної та 

реабілітаційної 

медицини в 

травматології та 

при хірургічних 

втручаннях (для 

лікарів хірургів, 

травматологів, 

ФРМ, 

фізіотерапевти, 

лікарі ЛФК). 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією з лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей стоматологічного, 

медико-профілактичного, 

лабораторного, медико-психологічного 

профілю 

18.10.2023-

31.10.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Вибрані питання 

фізреабілітації та 

ерготерапії.  

Для спеціалістів з вищою немедичною 

освітою (фізичні реабілітологи, 

ерготерапевти, методисти ЛФК з 

вищою немедичною освітою) 

01.06.23-

15.06.23 

Тематичне 

удосконалення  

Вибрані питання 

фізреабілітації та 

ерготерапії.  

Для спеціалістів з вищою немедичною 

освітою (фізичні реабілітологи, 

ерготерапевти, методисти ЛФК з 

вищою немедичною освітою) 

01.12.2023-

15.12.2023 



38 
 

Тематичне 

удосконалення  

Вибрані питання 

фізреабілітації та 

ерготерапії.  

Для спеціалістів з вищою немедичною 

освітою (фізичні реабілітологи, 

ерготерапевти, методисти ЛФК з 

вищою немедичною освітою) 

03.10.2023-

17.10.2023 
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Кафедра хірургічних дисциплін № 1 

Відповідальна особа Контакти 

Синєпупов Денис Миколайович +380503268261 

 

Цикл  
Назва циклу або 

теми 
Контингент  

Дати 

проведення 

Спеціалізація 
Дитяча 

отоларингологія 

лікарі-отоларингологи, лікарі-

отоларингологи дитячі, які не 

працювали більше трьох років за цією 

спеціальністю  

02.05.2023-

30.06.2023 

Спеціалізація Ендоскопія 

лікарі-педіатри, лікарі-терапевти, 

лікарі загальної практики - сімейні 

лікарі 

01.03.2023-

30.06.2023 

Спеціалізація Ендоскопія 

Лікарі-хірурги, лікарі-хірурги дитячі, 

лікарі-гастроентерологи, лікарі-

онкологи, лікарі-онкологи дитячі, 

лікарі-хірурги-онкологи, лікарі-

урологи; 3 місяці лікарі-ендоскопісти, 

які не працювали більше трьох років 

за цією спеціальністю; 

01.03.2023-

31.05.2023 

Спеціалізація Комбустіологія 

Лікарі-хірурги, лікарі-комбустіологи, 

які не працювали більше трьох років 

за цією спеціальністю 

04.09.2023-

27.10.2023 

Спеціалізація Хірургія 

Лікарі, які закінчили інтернатуру за 

однією із лікарських спеціальностей, 

крім спеціальностей 

стоматологічного, педіатричного, 

медико-профілактичного, 

лабораторного, медико-

психологічного профілю; 

01.02.2023-

29.12.2023 

Спеціалізація Хірургія 

Лікарі-хірурги дитячі, лікарі-хірурги, 

які не працювали більше трьох років 

за цією спеціальністю 

01.02.2023-

30.06.2023 

Стажування  Отоларингологія 

лікарі-отоларингологи, які не 

працювали менше трьох років за цією 

спеціальністю 

02.10.2023-

31.10.2023 

Стажування 
Дитяча 

отоларингологія 

лікарі-отоларингологи дитячі, які не 

працювали менше трьох років за цією 

спеціальністю 

01.02.2023-

28.02.2023 

Стажування Ендоскопія 

Лікарі-ендоскопісти, які мають 

сертифікат лікаря-спеціаліста, а також 

особа, яка в установленому 

законодавством порядку допущена до 

медичної практики, пройшла курси 

спеціалізації або стажування зі 

спеціальності «Ендоскопія і бажають 

підтвердити звання лікаря-спеціаліста, 

та особи, які своєчасно не пройшли 

атестацію на кваліфікаційну категорію 

02.10.2023-

27.10.2023 
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або яким відмовлено в атестації чи 

присвоєнні (підтвердженні) 

кваліфікаційної категорії 

Стажування Комбустіологія 

Лікарі-комбустіологія, які закінчили 

інтернатуру за спеціальністю 

«Хірургія і мають сертифікат лікаря-

спеціаліста, а також особа, яка в 

установленому законодавством 

порядку допущена до медичної 

практики, пройшла курси спеціалізації 

або стажування зі спеціальності 

«Комбустіологія і бажають 

підтвердити звання лікаря-спеціаліста, 

та особи, які своєчасно не пройшли 

атестацію на кваліфікаційну категорію 

або яким відмовлено в атестації чи 

присвоєнні (підтвердженні) 

кваліфікаційної категорії 

04.09.2023-

29.09.2023 

Стажування Хірургія 

Лікарі-хірурги, які закінчили 

інтернатуру за спеціальністю 

«Хірургія і мають сертифікат лікаря-

спеціаліста, а також особа, яка в 

установленому законодавством 

порядку допущена до медичної 

практики, пройшла курси спеціалізації 

або стажування зі спеціальності 

«Хірургія і бажають підтвердити 

звання лікаря-спеціаліста, та особи, 

які своєчасно не пройшли атестацію 

на кваліфікаційну категорію або яким 

відмовлено в атестації чи присвоєнні 

(підтвердженні) кваліфікаційної 

категорії 

04.09.2023-

29.09.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Базова 

лапароскопічна 

хірургія органів 

черевної порожнини 

та органів малого 

тазу 

Лікарі-хірурги, лікарі-анестезіологи, 

лікарі загальної практики-сімейні 

лікарі, лікарі з медицини невідкладних 

станів 

01.03.2023-

15.03.2022 

Тематичне 

удосконалення  

Вибрані питання 

дитячої хірургії 
Лікарі-хірурги, лікарі-хірурги дитячі 

03.05.2023-

17.05.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Вибрані питання 

оториноларингології. 

Частина 1 

Лікарі-отоларингологи, лікарі-

терапевти, лікарі загальної практики - 

сімейні лікарі, лікарі-отоларингологи 

дитячі  

01.03.2023-

15.03.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Вибрані питання 

оториноларингології. 

Лікарі-отоларингологи, лікарі-

терапевти, лікарі загальної практики - 

01.11.2023-

15.11.2023 
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Частина 2 сімейні лікарі, лікарі-отоларингологи 

дитячі  

Тематичне 

удосконалення  

Ендоскопічні методи 

діагностики та 

малоінвазивні 

методи  лікування 

онкологічних 

захворювань 

Лікарі-хірурги, лікарі-хірурги дитячі, 

лікарі-педіатри, лікарі терапевти, 

лікарі-гастроентерологи, лікарі 

онкологи, лікарі-онкологи дитячі, 

лікарі-ендоскопісти, лікарі-урологи, 

лікарі хірурги-онкологи, лікарі-

анестезіологи, лікарі-анестезіологи 

дитячі, лікарі загальної практики-

сімейні лікарі 

16.06.2023-

30.06.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Ендоскопічні методи 

лікування хворих з 

кровотечею в 

просвіт шлунково-

кишкового тракту 

Лікарі-хірурги, лікарі-хірурги дитячі, 

лікарі-педіатри, лікарі терапевти, 

лікарі-гастроентерологи, лікарі 

онкологи, лікарі-онкологи дитячі, 

лікарі-ендоскопісти, лікарі-урологи, 

лікарі хірурги-онкологи, лікарі-

анестезіологи, лікарі-анестезіологи 

дитячі, лікарі загальної практики-

сімейні лікарі 

18.05.2023-

31.05.2023 

Тематичне 

удосконалення  

Лікування опіків та 

їх наслідків у 

дорослих та дітей 

Лікарі-комбустіологи, лікарі з 

медицини невідкладних станів, лікарі-

хірурги, лікарі-хірурги дитячі, лікарі-

хірургидерматологи, лікарі-хірурги 

пластичні 

01.06.2023-

15.06.2023 

Спеціалізація Онкологія 

УТОЧНЮВАТИ НА КАФЕДРІ 

Спеціалізація Онкохірургія 

Стажування Онкологія 

Стажування Онкохірургія 

Тематичне 

удосконалення 
з онкології 

Тематичне 

удосконалення 
з онкохірургії 

 


