
                
 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЦИКЛІВ ТУ НА БАЗІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ 

«МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «УНІВЕРСАЛЬНА КЛІНІКА «ОБЕРІГ» У 2020 РОЦІ 

 
 
№ 

 
 

Назва циклу 

 
 

Дати проведення 
ТУ 

Тематичне 
удосконалення 

 
Слухачів 

 
Місяців 

Кількість 
курсанто- 
місяців 

 
1 

Ендоскопічна діагностика й ендоскопічна хірургія передракових           
захворювань і ранніх стадій раку стравоходу, їх морфологічна верифікація. 
Тривалість – 1 тиждень (39 год) 

30.11.20 –04.12.21  6  0,25  1,5 

 
2 

Ендоскопічна діагностика й ендоскопічна хірургія передракових 
захворювань і ранніх стадій раку товстої кишки, їх морфологічна 
верифікація.  
Тривалість –  1 тиждень (39 год) 

28.09.-02.10.20  6  0,25 
  

1,5 
  

 
3 

Клінічна енцефалографія в діагностиці захворювань нервової системи у 
дітей і дорослих. 
Тривалість – 2 тижні (78 год) 

15.10 - 25.10. 20 
  

6  0,5  3,0 

4  Основи діагностичної та оперативної гістероскопії. 
Тривалість – 1 тиждень (39 год) 

23.11-27.11.20  6  0,25  1,5 

5  Основи ультразвукової діагностики в гінекології. 
Тривалість – 1 тиждень (39 год) 

09.11-13.11.20  6  0,25  1,5 

6  Основи гістероскопії і лапароскопії в гінекології. 
Тривалість – 1 тиждень (39 год) 

1. 14.09-18.09.20 
2. 21.12-25.12.20 

6  0,25  1,5 

7  Основи  кольпоскопії. 
Тривалість – 1 тиждень (39 год) 

05.10-09.10.20  1  0,5  3,0 

  



                
 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 
  

● Заява на ім`я ректора НМУ ім.О.О.Богомольця Кучина Ю. Л. 
● Договір у двох примірниках. 
● Картка курсанта. 
● Фотокартка 3х4. 
● Копія паспорта. Якщо паспорт нового зразка, то також копія довідки про реєстрацію місця проживання. 
● Копія ідентифікаційного коду. 
● Диплом про вищу медичну освіту та його копія. 
● Сертифікат спеціаліста про закінчення інтернатури чи циклу спеціалізації, посвідчення про підвищення кваліфікації та про 

присвоєння кваліфікаційної категорії. 
● Завірена копія трудової книжки. 
● Квитанція про оплату. 

  
Договір та картку курсанта лікар заповнює після прибуття на курси. 
  
У зв'язку з карантинними обмеженнями графік може бути змінений. 
 
Для запису на курси слід писати старшому лаборанту Олені Володимирівні Борсук. Заявки можна надсилати на електронну пошту 
nominefreethinker@ukr.net або у Вайбер (+38 063 29 17 138). 


