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ПЛАН 

ПРОВЕДЕННЯ ЦИКЛІВ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ НА КАФЕДРАХ 

НАВЧАЛЬНО – НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

ІФНМУ НА 2018рік. 

№ 

п/п 

Спеціальність Тема тематичного удосконалення Дата 

проведення 

1 Анестезіологія Сучасна респіраторна підтримка та 

моніторинг в анестезіології та 

інтенсивній терапії 

 

Бриджінг-терапія антикоагулянтами в 

анестезіології та інтенсивній терапії 

 

Синдром обструктивного сонного апное 

 

 

04.01.-18.01.18р. 

 

 

 

01.02.-14.02.18р. 

 

 

11.05.-24.05.18р. 

2 Акушерство і 

гінекологія 

Методи діагностики та лікування 

захворювань шийки матки 

 

Основи репродуктивного здоров’я та 

планування сім’ї 

 

Методи діагностики та лікування 

захворювань шийки матки 

 

Основи репродуктивного здоров’я та 

планування сім’ї 

 

Методи діагностики та лікування 

захворювань шийки матки 

 

Основи репродуктивного здоров’я та 

планування сім’ї 

 

Екстрагенітальні захворювання при 

вагітності 

15.02.-28.02.18р. 

 

 

20.03.-02.04.18р. 

 

 

13.04.-26.04.18р. 

 

 

17.05.-31.05.18р. 

 

 

14.09.-27.09.18р. 

 

 

17.10.-30.10.18р. 

 

 

16.11.-29.11.18р. 

 



Методи діагностики та лікування 

захворювань шийки матки 

 

04.12.-17.12.18р. 

 

3 Гастроентерологія Вибрані питання терапії: захворювання 

органів травлення 

14.05.-25.05.18р. 

4 Дерматовенерологія Інфекції, що передаються статевим 

шляхом 

21.03.-03.04.18р. 

20.11.-01.12.18р. 

 

5 Ендокринологія Вибрані питання ендокринології 

 

Питання ендокринології в практиці 

сімейного лікаря 

 

Вибрані питання ендокринології 

 

Вибрані питання ендокринології 

 

02.03.-16.03.18р. 

 

03.04.-17.04.18р. 

 

 

01.06.-14.06.18р. 

 

17.10.-30.10.18р. 

 

6 Загальна практика-

сімейна медицина 

Вибрані питання терапії:лікарські засоби 

у практиці лікаря ЗПСМ 

 

Клінічна та лабораторно-

інструментальна діагностика 

захворювань внутрішніх органів. 

Основні патогенетичні підходи до 

лікування 

 

Вибрані питання загальної практики – 

сімейної медицини 

 

Вибрані питання загальної практики – 

сімейної медицини 

 

22.01.-02.02.18р. 

 

 

10.04.-23.04.18р. 

 

 

 

 

 

04.06.-15.06.18р. 

 

 

09.10.-23.10.18р. 

7 Інфекційні хвороби Профілактика ВІЛ-інфікування, 

попередження передачі ВІЛ-інфекції від 

матері до дитини, діагностика та 

лікування ВІЛ-інфікованих та соціально-

психологічна підтримка людей, що 

живуть з ВІЛ 

 

Вибрані питання інфектології 

 

Профілактика ВІЛ-інфікування, 

попередження передачі ВІЛ-інфекції від 

матері до дитини, діагностика та 

лікування ВІЛ-інфікованих та соціально-

психологічна підтримка людей, що 

живуть з ВІЛ 

 

16.01.-29.01.18р. 

 

 

 

 

 

 

22.02.-07.03.18р. 

 

05.04.-19.04.18р. 

 

 

 

 

 

 



Профілактика ВІЛ-інфікування, 

попередження передачі ВІЛ-інфекції від 

матері до дитини, діагностика та 

лікування ВІЛ-інфікованих та соціально-

психологічна підтримка людей, що 

живуть з ВІЛ 

 

Вибрані питання інфектології 

 

Профілактика ВІЛ-інфікування, 

попередження передачі ВІЛ-інфекції від 

матері до дитини, діагностика та 

лікування ВІЛ-інфікованих та соціально-

психологічна підтримка людей, що 

живуть з ВІЛ 

 

14.09.-27.09.18р. 

 

 

 

 

 

 

22.11.-05.12.18р. 

 

11.12.-24.12.18р. 

8 Кардіологія Вибрані питання кардіології 20.09.-03.10.18р. 

9 Клінічна 

лабораторна 

діагностика 

Вибрані питання клінічної лабораторної 

діагностики 

12.01.-25.01.18р. 

12.03.-23.03.18р. 

04.05.-18.05.18р. 

11.10.-25.10.18р. 

10 Медицина 

невідкладних станів 

Вибрані питання медицини 

невідкладних станів 

01.02.-14.02.18р. 

15.03.-28.03.18р. 

18.10.-31.10.18р. 

10.12.-21.12.18р. 

11 Неврологія Запальні та аутоімунні захворювання 

нервової системи 

05.04.-19.04.18р. 

10.10.-24.10.18р. 

12 Неонатологія Актуальні проблеми неонатології та 

медичної генетики 

23.01.-05.02.18р. 

13 Ортопедія і 

травматологія 

Внутрішньосуглобові ушкодження та їх 

ускладнення. Сучасні принципи 

діагностики та лікування 

05.02.-16.02.18р. 

12.04.-25.04.18р. 

09.10.-23.10.18р. 

03.12.-14.12.18р. 

14 Оториноларинго-

логія 

Хірургія голови та шиї 

 

ЛОР-онкологія 

 

Хірургія голови та шиї 

 

03.01.-17.01.18р. 

 

14.02.-27.02.18р. 

 

12.09.-25.09.18р. 

15 Організація і 

управління 

охороною здоров’я 

Сучасне інформаційне і статистичне 

забезпечення системи охорони здоров’я 

в Україні 

 

Медичне право України 

 

Кризові комунікації в медицині 

 

30.01.-12.02.18р 

 

 

 

10.05.-23.05.18р. 

 

04.12.-17.12.18р. 



16 Педіатрія Невідкладні стани в педіатрії 

 

Вибрані питання гематології, клінічної 

імунології в педіатрії 

 

Актуальні питання медико-соціальних 

послуг підліткам та молоді. «Клініки, 

дружні до молоді 

 

Інтегроване ведення хвороб дитячого 

віку 

 

Фізіологія і патологія органів дихання 

 

11.01.-24.01.18р. 

 

28.03.-10.04.18р. 

 

 

12.09.-25.09.18р. 

 

 

 

25.10.-07.11.18р. 

 

 

05.12.-18.12.18р. 

17 Пульмонологія Бронхообструктивний синдром 

 

Диференційна діагностика 

пульмонологічної патології 

 

13.03.-26.03.18р. 

 

18.10.-31.10.18р. 

18 Рентгенологія Рентгенодіагностика захворювань 

опорно-рухового апарату 

 

Додержання правил радіаційної безпеки 

при використанні джерел іонізуючого 

випромінювання в медичних закладах 

 

Додержання правил радіаційної безпеки 

при використанні джерел іонізуючого 

випромінювання в медичних закладах 

 

04.01.-18.01.18р. 

 

 

06.03.-20.03.18р. 

 

 

 

07.09.-20.09.18р. 

 

 

 

19 Стоматологія Захворювання слизової оболонки 

ротової порожнини 

10.01.-23.01.18р. 

30.01.-12.02.18р. 

04.04.-18.04.18р. 

03.05.-17.05.18р. 

01.10.-12.10.18р. 

05.12.-18.12.18р. 

20 Дитяча 

стоматологія 

Сучасні технології при проведенні 

ендодонтичної терапії у дітей 

 

Сучасна профілактика стоматологічних 

захворювань 

07.02.-20.02.18р. 

 

 

10.09.-21.09.18р. 

21 Ортопедична 

стоматологія 

Ортопедичне лікування хворих 

сучасними естетичними конструкціями 

 

Ортопедичне лікування хворих із 

частковими дефектами зубних рядів 

бюгельними протезами 

08.02.-21.02.18р. 

 

 

12.10.-26.10.18р. 



22 Хірургічна 

стоматологія 

Амбулаторні операції на альвеолярному 

відростку 

 

Одонтогенні запальні процеси 

04.04.-18.04.18р. 

 

 

27.09.-10.10.18р. 

 

23 Терапевтична 

стоматологія 

Клінічна ендодонтія 13.02.-26.02.18р. 

06.11.-19.11.18р. 

 

24 Ортодонтія Актуальні питання ортодонтії 12.03.-23.03.18р. 

25 Терапія Вибрані питання терапії: основні групи 

лікарських засобів, що 

використовуються у лікуванні 

захворювань внутрішніх органів 

 

Вибрані питання терапії: клініко-

діагностичні паралелі 

 

Вибрані питання терапії: основні групи 

лікарських засобів, що 

використовуються у лікуванні 

захворювань внутрішніх органів 

 

Вибрані питання терапії: клініко-

діагностичні паралелі 

 

17.01.-30.01.18р. 

 

 

 

 

19.03.-30.03.18р. 

 

 

11.06.-22.06.18р. 

 

 

 

 

04.10.-18.10.18р. 

26 Ультразвукова 

діагностика 

Ультразвукова діагностика в гінекології 

 

УЗД серцево-судинної системи 

 

Ультразвукова діагностика поверхнево 

розташованих органів з використанням 

високочастотних трансдюсерів 

 

Ультразвукова діагностика в гінекології 

 

УЗД серцево-судинної системи 

 

Ультразвукова діагностика поверхнево 

розташованих органів з використанням 

високочастотних трансдюсерів 

 

04.01.-18.01.18р. 

 

19.03.-30.03.18р. 

 

17.04.-30.04.18р. 

 

 

 

17.05.-31.05.18р. 

 

17.09.-28.09.18р. 

 

05.11.-16.11.18р. 

27 Урологія Невідкладна допомога при урологічних 

захворюваннях 

01.02.-14.02.18р. 

05.09.-18.09.18р. 

28 Фтизіатрія Актуальні питання фтизіатрії і шляхи 

вирішення в період епідемії 

туберкульозу в Україні 

02.03.-16.03.18р. 

10.05.-23.05.18р. 

02.10.-16.10.18р. 



29 Хірургія Лапароскопічні хірургічні втручання 

 

Невідкладна абдомінальна хірургія 

 

Лапароскопічні хірургічні втручання 

 

Невідкладна абдомінальна хірургія 

 

Невідкладна абдомінальна хірургія 

 

Лапароскопічні хірургічні втручання 

 

Невідкладна абдомінальна хірургія 

 

15.02.-28.02.18р. 

 

20.03.-02.04.18р. 

 

13.04.-26.04.18р. 

 

17.05.-31.05.18р. 

 

14.09.-27.09.18р. 

 

05.10.-19.10.18р. 

 

11.12.-24.12.18р. 

 

Директор Навчально-наукового інституту 

післядипломної освіти       Л.І.Пелехан 

 


