
1212

Електронна охорона здоров'я - медичні 

інформаційні системи та діагностичні технології -  

ключовий інструмент для реалізації медичної 

реформи (для лікарів всіх спеціальностей, біологів, 

які працють в медичних установах та наукових 

співробітників НДІ медико-біологічного профілю)

15.01-13.02 1 ТУ 23

1213

Інформаційні медичні педагогічні технології та 

принципи дистанційної освіти (для лікарів та 

біологів - викладачів ВНЗ ІІІ - ІV рівня акредитації  

і  наукові співробітники НДІ медико- біологічного 

профілю)                                                

Переривчастий

17.01-12.12 1 ТУ 25

1214

Електронна охорона здоров'я - медичні 

інформаційні системи та діагностичні технології -  

ключовий інструмент для реалізації медичної 

реформи (для лікарів всіх спеціальностей, біологів, 

які працють в медичних установах та наукових 

співробітників НДІ медико-біологічного профілю)

15.02-16.03 1 ТУ 36

КЛІНІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ОХОРОНОЮ 

ЗДОРОВ'Я 

Зав.кафедри проф. Майоров О.Ю. 

тел. 711-80-32

№ п/п Назва факультету, кафедри, циклу
Дата початку та 

закінчення циклу
Тривалість циклу

Вид 

підготовки

Кількість 

курсантів



1215

Електронна охорона здоров'я - медичні 

інформаційні системи та діагностичні технології -  

ключовий інструмент для реалізації медичної 

реформи (для лікарів всіх спеціальностей, біологів, 

які працють в медичних установах та наукових 

співробітників НДІ медико-біологічного профілю)

22.03-20.04 1 ТУ 36

1216

Електронна охорона здоров'я- медичні інформаційні 

системи та діагностичні технології-  ключовий 

інструмент для реалізації медичної реформи (для 

лікарів всіх спеціальностей,біологів,які працють в 

медичних установах та наукових співробітників 

НДІ медико-біологічного профілю)

23.04-25.05 1 ТУ 36

1217

Електронна охорона здоров'я - медичні 

інформаційні системи та діагностичні технології -  

ключовий інструмент для реалізації медичної 

реформи (для лікарів всіх спеціальностей, біологів, 

які працють в медичних установах та наукових 

співробітників НДІ медико-біологічного профілю)

29.05-27.06 1 ТУ 36

1218

Електронна охорона здоров'я - медичні 

інформаційні системи та діагностичні технології -  

ключовий інструмент для реалізації медичної 

реформи(для лікарів всіх спеціальностей, біологів, 

які працють в медичних установах та наукових 

співробітників НДІ медико-біологічного профілю)

06.09-05.10 1 ТУ 36



1219

Електронна охорона здоров'я - медичні 

інформаційні системи та діагностичні технології -  

ключовий інструмент для реалізації медичної 

реформи (для лікарів всіх спеціальностей, біологів, 

які працють в медичних установах та наукових 

співробітників НДІ медико-біологічного профілю)

10.10-09.11 1 ТУ 36

1220

Електронна охорона здоров'я - медичні 

інформаційні системи та діагностичні технології -  

ключовий інструмент для реалізації медичної 

реформи (для лікарів всіх спеціальностей, біологів, 

які працють в медичних установах та наукових 

співробітників НДІ медико-біологічного профілю)

15.11-14.12 1 ТУ 36


