
 

 

 

ПЛАН-ГРАФІК 

підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів ветеринарної 

медицини при Інституті післядипломного навчання 

 Білоцерківського національного аграрного університету в 2022 році 

(ухвалено Вченою радою БНАУ, протокол № 9) 

 

17.01–28.01  2 тижня Спеціалісти за посадами державних лікарень 

      ветмедицини в районах       

    

17.01–28.01  2 тижня Завідувачі та лікарі ВСЕ на ринках    

 

17.01–04.02  3 тижня Лікарі в/м - бактеріологи     

 

 

              

07.02–18.02  2 тижня Начальники та їх заступники державних   

                                      лікарень ветмедицини в районах                                                       

                

07.02–18.02  2 тижня Завідувачі та лікарі ВСЕ на ринках     

        

07.02–25.02   3 тижня Завідувачі відділів, лікарі в/м– імунологи   

 

 

                                                              

21.02–04.03  2 тижня Завідувачі дільничними лікарнями,  

                                                  дільницями, пунктами ветеринарної  

                                                   медицини, спеціалісти за посадами     

        

21.02–04.03  2 тижня Офіційні лікарі ветеринарної медицини    

      в районах і містах 

                            

     

    

14.03–25.03  2 тижня     Начальники, заступники, завідувачі відділів  

                                                 державних лікарень ветмедицини                                                 

        

14.03–25.03  2 тижня Завідувачі та лікарі ВСЕ на ринках      

 

14. 03–01.04   3 тижня Завідувачі бактеріологічними відділами, 

      лікарі в/м – бактеріологи       
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04.04–15.04  2 тижня Спеціалісти за посадами державних  

                                                   лікарень ветмедицини в районах       

     

04.04 –15.04  2 тижня Завідувачі та лікарі ВСЕ на ринках        

 

 

  

16.05– 27.05  2 тижня Завідувачі дільничними лікарнями, 

      пунктами ветеринарної медицини, 

      спеціалісти за посадами        

 

16.05–27.05  2 тижня Офіційні лікарі ветеринарної медицини      

      в районах і містах 

  

16.05–27.05   2 тижня Навчально-практичний курс «Основи  

молекулярно-генетичної діагностики 

                                      інфекційних хвороб»      

       

       

   

30.05–10.06   2 тижня Спеціалісти за посадами державних  

лікарень ветмедицини в районах       

                                                                 

30.05 –10.06  2 тижня Завідувачі та лікарі ВСЕ на ринках        

 

              

 

14.06–24.06  2 тижня Начальники, заступники, завідувачі відділів 

      в областях, районах та містах         

 

14.06–24.06  2 тижня Завідувачі та лікарі  ВСЕ на ринках       

 

 

     

29.06–08.07  2 тижня Завідувачі відділів ветеринарно-санітарної 

      експертизи, головні, провідні фахівці, 

лікрі ветмедицини – ветсанексперти 

(ДНДІ з лаборат. діагн. та ВСЕ, регіональні,  

  обласні держ. лаборат. ветмедицини)       

          

29.06–08.07  2 тижня Завідувачі радіологічними відділами, 

      головні, провідні фахівці, 

      лікарі – радіологи (ДНДІ з лаборант. діагн. 

та ВСЕ, регіональні, обласні держ . 

лаборат. ветмедицини)          
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29.06–08.07  2 тижня Завідувачі патоморфологічними відділами, 

      головні, провідні фахівці, 

      лікарі – патоморфологи (ДНДІ з лаборат.   

              діагн. та ВСЕ, регіональні, обласні держ. 

лаборат. ветмедицини)          

    

29.06–08.07  2 тижня Завідувачі паразитологічними відділами, 

      головні, провідні фахівці, 

      лікарі – паразитологи (ДНДІ з лаборант.   

              діагн. та ВСЕ, регіональні, обласні держ. 

лаборат. ветмедицини)            

 

29.06–08.07  2 тижня Завідувачі епізоотологічними відділами, 

      головні, провідні фахівці, 

      лікарі – епізоотологи (ДНДІ з лаборант.   

              діагн. та ВСЕ, регіональні, обласні держ. 

лаборат. ветмедицини)        . 

 

29.06–15.07  2 тижня       Завідувачі бактеріологічними відділами, 

       лікарі в/м – бактеріологи       

 

 

11.07–22.07  2 тижня Завідувачі дільничними лікарнями, 

      пунктами ветеринарної медицини, 

      спеціалісти за посадами         

 

11.07–22.07  2 тижня Офіційні лікарі ветеринарної медицини       

 

   

 

 05.09–16.09  2 тижня Завідувачі дільничними лікарнями, 

      пунктами ветеринарної медицини, 

      спеціалісти за посадами         

 

05.09–16.09  2 тижня Завідувачі та лікарі ВСЕ на ринках        

 

05.09–23.09  2 тижня Лікарі ветмедицини – бактеріологи        

             

 

26.09–07.10  2 тижня      Спеціалісти за посадами державних 

лікарень ветмедицини в районах        

 

26.09–07.10  2 тижня Офіційні лікарі ветеринарної медицини       

      в районах і містах 
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17.10. –28.10  2 тижня  Завідувачі дільничними лікарнями,  

      дільницями, пунктами ветеринарної  

      медицини, спеціалісти за посадами        

 

17.10–21.10  1 тиждень Зав. відділів моніторингових дос- 

      ліджень, реєстрації зразків та 

      оформлення документів, лікарі – 

      ветмедицини          

 

  

17.10. –04.11  3 тижня  Лікарі ветмедицини – імунологи                 

 

    

     

07.11.–18.11  2 тижня Завідувачі відділів, спеціалісти за 

      посадами в районах і містах                 

  

07.11.–18.11  2 тижня Завідувачі та лікарі ВСЕ на ринках    

 

  

07.11 –11.11  1 тиждень Навчально-практичний курс «Засоби 

та організація дезінфекції»        

   

14.11. –25.11  2 тижня  Навчально-практичний курс «Основи  

молекулярно-генетичної діагностики 

                                      інфекційних хвороб»          

 

14.11–25.11  2 тижня Офіційні лікарі ветеринарної медицини       

     в містах і районах 

 

21.11–02.12  2 тижня Лікування та хірургія дрібних домашніх 

      тварин            

      

 

 

 
 


