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[288]    ОСВІТА

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЦИКЛІВ  
КАФЕДРОЮ РЕНТГЕНОЛОГІЇ ТА ДИТЯЧОЇ РЕНТГЕНОЛОГІЇ ХМАПО НА 2020 РІК

№ 
з/п Назва циклу Дата початку та 

закінчення циклу
Тривалість

циклу
Вид 

підготовки

1

Променева діагностика легеневого та позалегеневого 
туберкульозу (для рентгенологів, пульмонологів, фтизіатрів, 
травматологів) 
виїзний, м. Суми

10.01–24.01 0,5 ТУ

2 Магнітно-резонансна томографія в діагностиці захворювань 
суглобів (для рентгенологів) 27.01–10.02 0,5 ТУ

3 Рентгенологія (для лікарів, які своєчасно не атестувались, або 
не працювали за фахом 3 і більше років) 10.01–07.02 1 Стаж.

4 Рентгенологія (для лікарів-спеціалістів, які закінчили 
інтернатуру за спеціальністю «Радіологія») 11.02–15.05 3 Спец.

5

Комп’ютерна томографія в діагностиці онкологічних 
захворювань грудної і черевної порожнин (для рентгенологів, 
онкологів, хірургів, терапевтів, урологів, лікарів загальної 
практики — сімейної медицини, педіатрів)

18.05–01.06 0,5 ТУ

6 Променева діагностика в педіатрії (для рентгенологів, 
педіатрів) 04.06–19.06 0,5 ТУ

7 Рентгенологія (для лікарів, які своєчасно не атестувались, або 
не працювали за фахом 3 і більше років) 18.05–17.06 1 Стаж.

8

Невідкладна променева діагностика захворювань різних 
органів та систем  (для лікарів-рентгенологів, хірургів, 
ортопедів-травматологів, лікарів загальної практики —сімейної 
медицини), виїзний, м. Львів

18.06–17.07 1 ТУ

9

Променева діагностика захворювань органів дихання та 
середостіння (для рентгенологів, пульмонологів, фтизіатрів, 
торакальних хірургів, терапевтів, лікарів загальної практики-
сімейної медицини), виїзний, м. Дніпро

04.09–02.10 1 ТУ

10 Рентгенологія (для лікарів, які своєчасно не атестувались, або 
не працювали за фахом 3 і більше років), виїзний, м. Дніпро 04.09–02.10 1 Стаж.

11 Рентгенологія (для лікарів-спеціалістів, які закінчили 
інтернатуру за спеціальністю «Радіологія») 04.09–04.12 3 Спец.

12

Невідкладна променева діагностика захворювань різних 
органів та систем  (для лікарів-рентгенологів, хірургів, 
ортопедів-травматологів, лікарів загальної практики —сімейної 
медицини) виїзний, м. Житомир

05.10–04.11 1 ТУ

13

Променева діагностика захворювань органів дихання та 
середостіння (для рентгенологів, пульмонологів, фтизіатрів, 
торакальних хірургів, терапевтів, лікарів загальної практики —  
сімейної медицини), виїзний, м. Суми

06.11–04.12 1 ТУ

14 Променева діагностика захворювань молочних залоз (для 
рентгенологів, акушерів-гінекологів, онкологів, хірургів) 07.12–21.12 0,5 ТУ

Платні цикли

1 Рентгенологія (для лікарів-спеціалістів, які закінчили 
інтернатуру за спеціальністю «Радіологія») 10.02–15.05 3 Спец.

З приводу навчання звертатися 
за тел. (057) 725-24-71

Зав. кафедри професор 
І. О. Вороньжев




