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Керівникам структурних підрозділів 
з питань охорони здоров’я обласних 
та Київської міської державної адміністрації

Керівникам закладів з надання 
психіатричної допомоги всіх рівнів

Шановні колеги!

Інститут психіатрії Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка (далі -  Інститут) у 2022 році проводить наступні курси підвищення 
кваліфікації (тематичного удосконалення та інформації та стажування):

1. Курси підвищення кваліфікації (курси інформації та стажування) 
«Сучасні методи проведення профілактичних наркологічних оглядів» (28
академічних годин, термін навчання 3 дні). Цільова група: лікарі-наркологи та 
лікарі-психіатри практичної охорони здоров'я, які проводять профілактичні 
наркологічні огляди. Вартість навчання залежить від кількості осіб в групі: при 
кількості слухачів 8 осіб -  5700,00 грн.; 12 осіб -  4500,00 грн.; 16 осіб -  3800,00 
грн. Мінімальна кількість слухачів в групі -  8 осіб. Керівник курсів: Колодєжний 
Олексій Вікторович, тел. (044) 431-0421, моб. тел. (050) 212-4397.

2. Курси підвищення кваліфікації (курси інформації га стажування) 
«Сучасні методи проведення попередніх та періодичних психіатричних 
оглядів» (50 академічних годин, термін навчання 5 днів). Цільова група: лікарі- 
психіатри та лікарі-наркологи практичної охорони здоров'я, які проводять 
попередні та періодичні психіатричні огляди. Вартість навчання залежить від 
кількості осіб в групі: при кількості слухачів 8 осіб -  7200.00 грн.: 12 осіб -  5700.00 
грн.; 16 осіб -  4800.00 грн. Мінімальна кількість слухачів в групі -  8 осіб. 
Керівник курсів: Колодгжний Олексій Вікторович, тел. (044) 431-0421. моб. тел. 
(050) 212-4397.
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У зв'язку із ситуацією щодо захворюваності на вірус СОУГО-19 в країні 
та карантинними заходами, всі курси проводяться у дистанційній формі 
(онлайн-навчання), за умови набору відповідній мінімальній кількості 
слухачів.

Після проходження навчання слухачі отримують сертифікат Інституту 
психіатрії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Програми курсів затверджені наказом Ректора Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка та відповідають наказу Міністерства охорони 
здоров'я України від 22.02.2019 № 446 _«Деякі питання безперервного
професійного розвитку лікарів» (із змінами згідно наказів Міністерства охорони 
здоров'я України від 12.05.2020 № 1106; від 19.01.2021 №  74; від 18.08.202J 
№ 1753), згідно яким слухачам, які пройшли навчання, нараховується 20 балів 
безперервного професійного розвитку (тематичне навчання, фахові школи, 
семінари, майстер-класи тривалістю 2 дні та більше (п. 3.4 додатку 5 «Критерії 
нарахування балів безперервного професійного розвитку»), які входять до 
особистого освітнього портфоліо лікаря. Також, згідно наказу Міністерства освіти і 
науки України від 16.10.2009 № 943 «Про запровадження у вищих навчальних 
закладах України Європейської кредитно-трансферної системи» слухачам, які 
пройшли навчання, нараховується відповідна кількість балів (кредитів) 
Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС). Всі слухачі, які пройдуть 
навчання на базі Інституту психіатрії КНУ імені Тараса Шевченка будуть мати 
певні переваги, а саме - отримати за кожен день навчання крім балів до особистого 
освітнього портфоліо лікаря, ще й бали (кредити) Європейської кредитно- 
трансферної системи (ЄКТС) (вказуються у сертифікаті про проходження 
навчання).

Групи слухачів формуються на підставі заявок, які надсилаються на 
електронну пошту ipsvcho.courses@ukr.net

Можлива оплата навчання за власні кошти.'

Просимо розповсюдити цю інформацію серед тих. кому вона може бути
корисною.

З повагою
Директор Інституту
д-р мед. наук ЇЇ , | І р и н а  ПІНЧУК
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