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Навчально-виробничий план Навчально-наукового медичного інституту НТУ «ХПІ» на 2021 рік 

№ 

з/п 
Назва циклу 

Дата початку 

та закінчення 

циклу 

Тривалість 

циклу 

(місяців) 

Вид 

підготовки 

Організації та управління охороною здоров’я і соціальної медицини 

1 Організація і управління охороною здоров’я (для лікарів, які закінчили 

інтернатуру за будь-якою спеціальністю медичного профілю і 

зараховані на посади керівників органів охорони здоров’я, їх 

заступників, або зараховані в їх резерв, лікарів-статистиків, лікарів-

методистів) 

28.10 – 

29.12.2021 
2 СПЕЦ 

2 Організація і управління охороною здоров’я (для лікарів, які закінчили 

інтернатуру за будь-якою спеціальністю медичного профілю і 

зараховані на посади керівників органів охорони здоров’я, їх 

заступників, або зараховані в їх резерв, лікарів-статистиків, лікарів-

методистів) 

27.10 – 

25.11.2021 
1 СТАЖ 

3 Нормативно-правове регулювання діяльності закладів охорони здоров’я 

(для керівників органів охорони здоров'я, їх заст., керівників 

структурних підрозділів та спеціалістів, призначених відповідальними 

за управління якістю медичної допомоги, лікарів-статистиків, лікарів-

методистів) 

01.11 – 

15.11.2021 
0,5 ТУ 

4 Оптимізація використання ресурсів лікувально-профілактичних 

закладів з метою підвищення якості медичного забезпечення (для 

керівників органів охорони здоров’я, їх заступників, керівників 

структурних підрозділів та спеціалістів, призначених відповідальними 

за управління якістю медичної допомоги, лікарів- статистиків) 

06.12 – 

20.12.2021 
0,5 ТУ 



Хірургії 

5 Питання діагностики та лікування хірургічних ускладнень захворювань 

шлунково-кишкового тракту (для лікарів лікувального профілю, лікарів 

загальної практики-сімейної медицини) 

04.11 – 

18.11.2021 
0,5 ТУ 

6 Актуальні питання профілактики та лікування тромбоемболії легеневої 

артерії (зав. і хірурги серцево-судинних хірургічних відділень, 

кардіологи, терапевти, педіатри, неонатологи, сім. лікарі, лікарі 

функціональної та УЗ діагностики, анестезіологи, трансфузіологи) 

19.11 – 

03.12.2021 
0,5 ТУ 

7 Діагностика та комплексне лікування хірургічних захворювань органів 

грудної та черевної порожнини (для лікарів лікувального профілю, 

лікарів загальної практики-сімейної медицини) 

07.12 – 

21.12.2021 
0,5 ТУ 

Неврології та рефлексотерапії 

8 Сучасні стандарти лікування болю у спині з позицій доказової 

медицини  (для лікарів лікувального профілю) 

16.11 – 

30.11.2021  
0,5 ТУ 

9 Менеджмент міофасціальних больових синдромів у неврології (для 

лікарів лікувального профілю) 

 

07.12 – 

21.12.2021 
0,5 ТУ 

Фізичної і реабілітаційної медицини, фізіотерапії і курортології 

10 Фізіотерапія (для лікарів, які підтверджують звання лікар-спеціаліст) 02.11 – 

01.12.2021 
1 СТАЖ 

11 Фізичні чинники патогенетичному лікуванні, реабілітації та 

профілактиці (для лікарів лікувального профілю, фізіотерапевтів) 

15.11 – 

29.11.2021 
0,5 ТУ 

12 Застосування методів фізіотерапії у комплексному лікуванні та 

реабілітації (для лікарів лікувального  профілю) 

 

02.12 – 

16.12.2021 
0,5 ТУ 

Внутрішніх хвороб і сімейної медицини 

13 Коморбідність в клініці внутрішніх хвороб 15.11-

29.11.2021 
0,5 ТУ 

14 Актуальні питання діагностики та фармакотерапевтичної корекції 

захворювань внутрішніх органів 

 

01.12-

15.12.2021 
0,5 ТУ 



Клінічної лабораторної діагностики 

15 Клінічна лабораторна діагностика 01.11.2021 – 

01.04.2022 
5 СПЕЦ 

Радіології 

16 КТ захворювань грудної клітки (для рентгенологів, пульмонологів, 

терапевтів, лікарів загальної практики – сімейної медицини) 

02.11 – 

16.11.2021 
0,5 ТУ 

17 Рентгенологія (для лікарів рентгенологів) 04.11 – 

03.12.2021 
1 СТАЖ 

18 Диференційна рентгено-діагностика (для рентгенологів, терапевтів, 

хірургів, ортопедів-травматологів, сімейних лікарів) 

08.11 – 

22.11.2021 
0,5 ТУ 

19 Променева діагностика захворювань органів грудної клітки (для 

рентгенологів, терапевтів, пульмонологів, сімейних лікарів) (м. 

Чернівці)  

15.11 – 

29.11.2021 

онлайн 

0,5 ТУ 

20 Променева діагностика захворювань органів грудної клітки (для 

рентгенологів, терапевтів, пульмонологів, сімейних лікарів) (м.Черкаси) 

30.11 – 

14.12.2021 

онлайн 

0,5 ТУ 

21 Інтервенційна радіологія (для рентгенологів, хірургів, онкологів, 

ендоскопістів, урологів) 

01.12 – 

15.12.2021 
0,5 ТУ 

22 Диференційна рентгено-діагностика (для рентгенологів, терапевтів, 

хірургів, ортопедів-травматологів, сімейних лікарів) м. Хмельницкий 

06.12 – 

20.12.2021 
0,5 ТУ 

Загальної фармації 

23 Фармація 01.11.2021 – 

25.02.2022 
4 ІНТ 

 

 


