
2 курс, Педіатрія (магістр)

Вибіркові дисципліни:

студентам необхідно обрати

 2 дисципліни по 3 кредити, 1 дисципліну 4 кредита та 

1 дисципліну вибіркового блоку 1 (4,5 кредита)

1. Рецептура: історія, граматика та особливості виписування лікарських форм (3 кред., кафедра 

латинської мови та медичної термінології).

2. Логіка, формальна логіка (4 кред., кафедра медичної та біологічної фізики і медичної

інформатики).

3. Деонтологія в медицині (4 кред., кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 та 

медсестринства).

4. Фізичне виховання та здоров'я (4 кред., кафедра фізичного виховання та здоров'я).    

5. Сучасні проблеми біофізики (3 кред., кафедра медичної та біологічної фізики і медичної 

інформатики).

6. Іноземна мова (друга) (3 кред., кафедра іноземних мов).

7. Етикет у суспільстві та медицині (3 кред., кафедра філософії).

8. Академічна доброчесність (3 кред., кафедра філософії).

9. Соціальна нерівність та дискримінація у суспільстві (3 кред., кафедра філософії).

10. Фізіологічний та мікробний стан дитини в залежності від віку, стану здоров'я та образу життя           

(3 кред., кафедра фізіології 2 кред., кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора 

Д.П.Гриньова 0,5 кред., кафедра біохімії 0,5 кред.).

11. Історія охорони здоров'я в Харкові (3 кред., кафедра суспільних наук).

12. Медичні експертні системи і формальна логіка (4 кред., кафедра медичної та біологічної фізики і 

медичної інформатики).                                                                                                                                               

Вибірковий блок 1 (Іноземні мови): кафедра іноземних мов

1.1. Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська). (4,5 кред., кафедра іноземних мов).

1.2. Іноземна мова за академічним спрямуванням (англійська).(4,5 кред., кафедра іноземних мов).

3 курс, Педіатрія (магістр)

Вибіркові дисципліни:

студентам необхідно обрати 

2 дисципліни по 3 кредита, 1 дисципліну 4 кредита, 

дисципліни вибіркового блоку 2 або 3 (6 кредитів)

1. Сучасні методи генетичної діагностики (3 кред., кафедра медичної генетики).

2. Теорія пізнання та медицина (3 кред., кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 та 

медсестринства).

3. Етичні проблеми в медицині (3 кред., кафедра філософії).

4. Психологія спілкування (3 кред., кафедра укр. мови, основ психології та педагогіки).

5. Нутриціологія (3 кред., кафедра гігієни та екології №2).

6. Побічна дія ліків (3 кред., кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини).

7. Медицина та художня культура (3 кред., кафедра суспільних наук).

8. Іноземна мова (друга).(3 кред., кафедра іноземних мов).

9. Лабораторні дослідження в педіатрії (3 кред., кафедра клінічної лабораторної діагностики). 

10. Суіцидологія (3 кред.,  кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи).

11. Емоційний інтелект (3 кред., кафедра філософії).

12. Молекулярна біологія в педіатрії (3 кред., кафедра медичної біології).

13. Фізичне виховання та здоров'я (3 кред., кафедра фізичного виховання та здоров'я).    

14. Людяність та емпатія в клінічній роботі медика (3 кред., кафедра української мови, основ 

психології та педагогіки, кафедра фтизіатрії та пульмонології).

15. Радіологія (4 кред., кафедра радіології та радіаційної медицини).



16. Історія сучасного світу (4 кред.,  кафедра суспільних наук).

Дисципліни вибіркового блоку 2 або 3 (6 кредитів)

Вибірковий блок 2 (Етика та деонтологія в педіатричній практиці з підготовкою до ЄДКІ):                                                                                                                        

1. Етика та деонтологія в педіатричній практиці (3 кред., кафедра пропедевтики внутрішньої 

медицини №2 та медсестринства). 

2. Функціональна морфологія і фармакологія (підготовка до ЄДКІ) (3 кред., кафедра патологічної 

анатомії).                              

 Вибірковий блок 3 (Сучасні методи діагностики в хірургії з підготовкою до ЄДКІ): 

1. Сучасні методи  діагностики в хірургії (інвазивні та неінвазивні) (3 кред., кафедра хірургії № 1).

2. Функціональна морфологія і фармакологія (підготовка до ЄДКІ) (3 кред., кафедра патологічної 

анатомії).                              

4 курс, Педіатрія (магістр)

Вибіркові дисципліни:

студентам необхідно обрати 

1 дисципліну 3 кредита, дисципліни вибіркового блоку 1 або 2 (6 кредитів), 

виробнича практика (стаціонарна) вибіркового блоку 3 (3 кредита)

1. Особливості клінічної фізіології дитячого віку (3 кред., кафедра фізіології).

2. Клінічна біохімія (3 кред., кафедра біологічної хімії).

3. Фітотерапія (3 кред., кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини)

4. Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії та наркоманії (3 кред., кафедра

психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи).

5. Основи психоаналізу (3 кред., кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної

роботи)

6. Медична субкультура (3 кред., кафедра суспільних наук).

7. Актуальні питання фізіотерапії, курорторології, реабілітації (3 кред., кафедра спортивної, фізичної

та реабілітаційної медицини, фізичної терапії, ерготерапії).

8. Методи епідеміології в клінічній медицині. Основи доказової медицини (3 кред., кафедра

епідеміології).

9. Медична косметологія (3 кред., кафедра дерматології, венерології і медичної косметології)

10. Фізичне виховання та здоров'я (3 кред., кафедра фізичного виховання та здоров'я).

11. Вплив лікарських засобів на лабораторні показники (3 кред.,кафедра клінічної лабораторної 

діагностики).

12. Клінічна патофізіологія (3 кред., кафедра загальної та клінічної патофізіології імені 

Д.О.Альперна).

13. Біоетика (3 кред.,кафедра філософії).

14. Особливості офтальмологічної патології в дитячомі віці (3 кред, кафедра офтальмології)

15. Доказова медицина з основами сучасної епідеміології ( 3 кред., кафедра громадського здоров'я та 

управління охороною здоров'я).

16. Людяність та емпатія в клінічній роботі медика (3 кред., кафедра української мови, основ 

психології та педагогіки, кафедра фтизіатрії та пульмонології).

17. Симуляція в медичній освіті (3 кред., кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та 

інтенсивної терапії).

Дисципліни вибіркового блоку 1 або 2 (6 кредитів)

Вибірковий блок 1:



1. Синдром болю в педіатричній практиці (3 кред., кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології,

педіатрії №1, неврології).

2. Фізична та реабілітаційна медицина з особливостями дитячого віку (3 кред., кафедра спортивної,

фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії, ерготерапії).

Вибірковий блок 2:

1. Хвороби цивілізації в педіатричному віці (3 кред., кафедри внутрішньої медицини № 1, педіатріїї

№1,2).

2. Спортивна медицина з особливостями дитячого віку (3 кред., кафедра спортивної, фізичної та

реабілітаційної медицини, фізичної терапії, ерготерапії).

Виробнича практика (стаціонарна) вибіркового блоку 3 (3 кредита)

Вибірковий блок 3:

А. Виробнича практика (стаціонарна).ведення дітей з особливими потребами (3 кред., кафедра

педіатрії №2).

В. Виробнича практика (стаціонарна).ведення новонароджених (3 кред., кафедра педіатрії №2).

С. Виробнича практика (стаціонарна).ведення підлітків (3 кред., кафедра педіатрії №2).

5 курс, Педіатрія (магістр)

Вибіркові дисципліни:

студентам необхідно обрати 1 дисципліну 3 кредита 

1. Клінічна патологія (3 кред., кафедра патологічної анатомії).

2. Основи стоматології (3 кред., кафедра терапевтичної стоматології).

3. Медична генетика (3 кред., кафедра медичної генетики).

4. Радіаційна медицина з особливостями дитячого віку (3 кред., кафедра радіології та радіаційної 

медицини).

5. Судинна хірургія дорослого та дитячого віку (3 кред., кафедра хірургії №1).

6. Невідкладна допомога в педіатрії (3 кред., кафедра педіатрії №1 та неонатології).

7. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (3 кред., кафедра іноземних мов).

8. Вікові аспекти фармакотерапії (3 кред., кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини).

9. Основи сексології та сексопатології (3 кред., кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та 

соціальної роботи).

10. Основи рефлексотерапії (3 кред., кафедра неврології).

11. Методи функціональної діагностики в практиці педіатра (3 кред., кафедра педіатрії №1 та 

неонатології).

12. Актуальні питання дитячої ревматології (3 кред., кафедра педіатрії №1 та неонатології).

13. Актуальні питання дитячої гастроентерології (3 кред., кафедра педіатрії №1 та неонатології).

14. Актуальні питання дитячої пульмонології (3 кред., кафедра педіатрії №2).

15. Актуальні проблеми дитячої неврології (3 кред., кафедра неврології).

16. Актуальні питання дитячої урології (3 кред., кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології).

17. Фізіотерапія в косметології (3 кред., кафедра дерматології, венерології і медичної косметології).

18. Основи андрології (3 кред., кафедра урології, нефрології та андрології імені професора 

А.Г.Подрєза).

19. Медицина і політика (3 кред., кафедра суспільних наук).

20. Методологія доказової медиціни (3 кред., кафедра педіатрії №2).

21 Молекулярна алергологія у практиці педіатра (3 кред., кафедра внутрішньої медицини №2 і 

клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т.Малої).

22. Медична реабілітація (3 кред., кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, 

фізичної терапії, ерготерапії).



23. Актуальні питання дитячої алергології (3 кред., кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

та медсестринства).

24. Сучасні аспекти судово-медичної травматології (3 кред., кафедра судової медицини, медичного 

правознавства імені заслуженого професора М.С.Бокаріуса).

25. Судово-медичні аспекти лікарської діяльності (3 кред., кафедра судової медицини, медичного 

правознавства імені заслуженого професора М.С.Бокаріуса).

26. Філософія сім’ї та кар’єри (3 кред., кафедра філософії).

27. Актуальні напрамки та сучасний підхід до проведення наукового дослідження в педіатрії (3 кред., 

кафедра педіатрії №1 та неонатології)

28. Актуальні питання дитячої нефрології (3 кред., кафедра педіатрії №2).

29. Актуальні питання дитячої гематології та трансфузії (3 кред., кафедра педіатрії №2).

30. Людяність та емпатія в клінічній роботі медика (3 кред., кафедра української мови, основ 

психології та педагогіки, кафедра фтизіатрії та пульмонології).

31. Симуляція в медичній освіті (3 кред., кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та 

інтенсивної терапії).

6 курс, Педіатрія (магістр)

Вибіркові дисципліни:

студентам необхідно обрати 1 дисципліну 4 кредита 

1. Клінічна мікробіологія, вірусологія та імунологія (4 кред., кафедра мікробіології, вірусології та 

імунології імені професора Д.П.Гриньова).

2. Актуальні проблеми дитячої ЛОР-патології (4 кред., кафедра оториноларингології).

3. Немедикаментозні методи лікування та реабілітації (4 кред., кафедра спортивної, фізичної та 

реабілітаційної медицини, фізичної терапії, ерготерапії).

4. Організаційні основи сімейної медицини (4 кред., кафедра загальної практики - сімейної 

медицини та внутрішніх хвороб).

5. Основи трансплантології (4 кред., кафедра урології, нефрології та андрології імені професора 

А.Г.Подрєза).

6. Клінічна паразитологія та тропічна медицина (4 кред., кафедра інфекційних хвороб).

7. Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції (4 кред., кафедра інфекційних хвороб)

8. Екстремальна медицина (4 кред., кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, 

ортопедії та травматології).

9. Пластична та реконструктивна хірургія (4 кред., кафедра хірургії №1).

10. Актуальні питання дитячої кардіохірургії (4 кред., кафедра хірургії №1).

11. Організаційні засади паліативної та хоспісної медицини (4 кред., кафедра загальної практики - 

сімейної медицини та внутрішніх хвороб).

12. Актуальні питання дитячої нейрохірургії (4 кред., кафедра нейрохірургії).

13. Практичні питання дитячої кардіології. Функціональні методи діагностики в педіатрії (4 кред., 

кафедра педіатрії №1 та неонатології).

14. Актуальні питання нефрології (4 кред., кафедра урології, нефрології та андрології імені 

професора А.Г.Подрєза).

15. Актуальні питання клінічної імунології та алергології дитячого віку (4 кред., кафедра педіатрії 

№2).

16. Клінічні аспекти імунопрофілактики (4 кред., кафедра епідеміології).

17. Актуальні питання дитячої анестезіології (4 кред., кафедра дитячої хірургії та дитячої 

анестезіології).

18. Доказова медицина з основами сучасної епідеміології (4 кред., кафедра громадського здоров'я 



та управління охороною здоров'я).

19. Ендоскопічні технології в педіатрії (4 кред., кафедра урології, нефрології та андрології імені 

професора А.Г.Подрєза).

20. Клінічна радіологія (4 кред., кафедра радіології та радіаційної медицини).

21. Ендокринологія розвитку  (4 кред., кафедра педіатрії №1 та неонатології).

22. Найбільш суттєві питання з педіатрії (підготовка до ЄДКІ) (4 кред., кафедра педіатрії №1 та 

неонатології).

23. Невідкладні стани в практиці сімейного лікаря  (4 кред., кафедра загальної практики - сімейної 

медицини та внутрішніх хвороб).

24. Медичний Харків в у персоналіях (4 кред., кафедра суспільних наук).

25. Основи прецизійної медицини (4 кред., кафедра медичної біології).

26. Фізичне виховання та здоров'я (4 кред., кафедра фізичного виховання та здоров'я).

27. Людяність та емпатія в клінічній роботі медика (4 кред., кафедра української мови, основ 

психології та педагогіки, кафедра фтизіатрії та пульмонології).

28. Медичні аспекти біоетики та біобезпеки (4 кред., кафедра пропедевтики внутрішньої медицини 

№ 1, основи біоетики та біобезпеки).

29. Доказова медицина (4 кред., кафедра громадського здоров'я та управління охорони здоров'я).

30. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (4 кред., кафедра іноземних мов).

31. Медична реабілітація (4 кред., кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, 

фізичної терапії, ерготерапії).


