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    EDUCATION    [287]

З приводу навчання звертатися 
за тел. (057) 764-72-74

Зав. кафедри професор  
Р. Я. Абдуллаєв

№ 
з/п Назва циклів Дата початку  

та закінчення циклу
Тривалість 

циклу
Вид 

підготовки
Кількість 
слухачів

1 № 855. «Ультразвукова діагностика»  
(для лікарів лікувального профілю) 09.01.–09.04 3 міс.,  

468 навч. год. Спец. 18

2
№ 856. «Магнітно-резонансна томогра-
фія» (для рентгенологів, невропатологів, 
нейрохірургів, ортопедів-травматологів) 

27.01.–25.02 1 міс.,  
156 навч. год. ТУ 6

3
№ 857. «Вибрані питання КТ, МРТ, УЗ діа-
гностики захворювань суглобів (для ліка-
рів УЗД, лікарів лікувального профілю) 

10.02.–24.02 0,5 міс.,  
78 навч. год. ТУ 6

4
№ 858. «Ультразвукова діагностика» (для 
лікарів, які підтверджують звання лікар-
спеціаліст)

13.03.–10.04 1 міс.,  
156 навч. год. Стаж. 6

5

№ 859.  «Ультразвукова діагностика  
невідкладних станів при захворюваннях 
та травматичних пошкодженнях органів 
черевної порожнини» (для лікарів УЗД, 
лікарів лікувального профілю)

18.03.–01.04 0,5 міс.  
78 навч. год. ТУ 6

6 № 860. «Ультразвукова діагностика»  
(для лікарів лікувального профілю) 01.04.–07.07 3 міс.,  

468 навч. год. Спец. 18

7

№ 861. «Магнітно-резонансна томографія 
в діагностиці нервових хвороб»  
(для рентгенологів, невропатологів,  
нейрохірургів) 

2.05.–26.05. 0,5 міс.  
78 навч. год. ТУ 6

8
№ 862. «Допплерографія магістральних 
судин шиї, черевної порожнини та нижніх 
кінцівок (для лікарів УЗД, невропатологів) 

28.05.–12.06
Виїзний, м. Дніпро

0,5 міс.  
78 навч. год. ТУ 12

9 № 863. «Ультразвукова діагностика»  
(для лікарів лікувального профілю) 02.09.–07.12 3 міс.,  

468 навч. год. Спец. 24

10 № 864. «Допплерографія в акушерстві 
та гінекології» (для лікарів УЗД) 03.09.–17.09 0,5 міс.  

78 навч. год. ТУ 6

11
№ 865. «Допплерографія магістральних 
судин шиї, черевної порожнини та нижніх 
кінцівок (для лікарів УЗД, невропатологів)

21.09.–05.10 0,5 міс.  
78 навч. год. ТУ 12

12
№ 866. «Ультразвукова діагностика»  
(для лікарів, які підтверджують звання 
лікар-спеціаліст)

30.09.–30.10 1 міс.,  
156 навч. год. Стаж. 12

13

№ 867. «Основи методу комп’ютерної 
томографії в діагностиці захворювань різ-
них органів і систем» (для рентгенологів, 
онкологів, радіологів, хірургів, терапевтів) 

26.10.–24.11 1 міс.,  
156 навч. год. ТУ 6

14
№ 868. «Ультразвукова діагностика 
в педіатрії» (для лікарів УЗД, педіатрів 
та лікарів лікувального профілю) 

26.10.–09.11 0,5 міс.  
78 навч. год. ТУ 6

15 № 869. «Ультразвукова діагностика  
в кардіології» (для лікарів УЗД) 16.11.–30.11 0,5 міс.  

78 навч. год. ТУ 6

Платні цикли

1 № 1612. «Ультразвукова діагностика» 
(для лікарів лікувального профілю) 09.01.–09.04 3 міс.,  

468 навч. год. Спец. 10

2 № 1613. «Ультразвукова діагностика» 
(для лікарів лікувального профілю) 01.04.–07.07 3 міс.,  

468 навч. год. Спец. 10

3 № 1613. «Ультразвукова діагностика» 
(для лікарів лікувального профілю) 02.09.–07.12 3 міс.,  

468 навч. год. Спец. 10

ПЛАН ЦИКЛІВ УДОСКОНАЛЕННЯ КАФЕДРИ  
УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ХМАПО НА 2020 РІК




