
 

Перелік дисциплін зі спеціальностей «Медицина»,  

«Педіатрія», «Стоматологія», «Технологія медичної діагностики та лікування» 

(вступ  на основі повної загальної середньої освіти) для формування бази 

тестових завдань, які будуть використовуватися для тестування з метою 

встановлення рівнів залишкових знань у осіб, які бажають поновитися на 

навчання до ХНМУ у весняному семестрі 2022/2023 н.р. 

 

Дисципліна/профіль 
Курс, на який 

претендує особа, що 

поновлюється 

Спеціальність «Медицина» 

освітнього ступеня «магістр» 

Медична біологія 2 

Анатомія людини 2 

Гістологія, цитологія та ембріологія 2 

Нормальна фізіологія 3 

Біохімія 3 

Терапевтичний профіль 4 

Педіатричний профіль 4 

Хірургічний профіль 4 

Терапевтичний профіль 5 

Гігієнічний профіль 5 

Акушерсько гінекологічний профіль 5 

Терапевтичний профіль 6 

Педіатричний профіль 6 

Акушерсько гінекологічний профіль 6 

Хірургічний профіль 6 

Спеціальність «Педіатрія» 

освітнього ступеня «магістр 

Медична біологія 2 

Анатомія людини 2 

Гістологія, цитологія та ембріологія 2 

Нормальна фізіологія 3 

Біохімія 3 

Терапевтичний профіль 4 

Педіатричний профіль 4 

Хірургічний профіль 4 

Терапевтичний профіль 5 

Гігієнічний профіль 5 

Акушерсько гінекологічний профіль 5 

Терапевтичний профіль 6 

Педіатричний профіль 6 

Акушерсько гінекологічний профіль 6 

Хірургічний профіль 6 



 

Спеціальність «Стоматологія» 

освітнього ступеня «магістр 

Біологія 2 

Нормальна анатомія 2 

Гістологія 2 

Нормальна фізіологія 3 

Біохімія 3 

Мікробіологія 3 

Дитяча терапевтична стоматологія 4 

Дитяча хірургічна стоматологія 4 

Хірургічна стоматологія 4 

Терапевтична стоматологія 5 

Хірургічна стоматологія 5 

Ортопедична стоматологія 5 

Дитяча терапевтична стоматологія 5 

Дитяча хірургічна стоматологія 5 

Ортодонтія 5 
 

 

Спеціальність «Технології медичної діагностики та лікування» 

освітнього ступеня «бакалавр» 

Гістологія, цитологія та ембріологія 2 

Клінічна лабораторна діагностика 3 

Мікробіологія, вірусологія та імунологія з 

мікробіологічною діагностикою 

3 

Клінічна лабораторна діагностика 4 

Мікробіологія, вірусологія та імунологія з 

мікробіологічною діагностикою 

4 

 

 

 



 

Перелік дисциплін зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» та 

«Соціальна робота» для формування бази тестових завдань, які будуть 

використовуватися для тестування з метою встановлення рівнів залишкових 

знань у осіб, які бажають поновитися на навчання до ХНМУ 

у весняному семестрі 2022/2023 н.р. 

 
Дисципліна Курс, на який 

претендує 

особа, що 

поновлюється 

Спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія» 

освітнього ступеня «бакалавр» 

Нормальна анатомія людини 2 

Біологічна хімія нормальна та рухової активності 2 

Основи медичних знань 2 

Нормальна фізіологія людини та патологічна фізіологія 3 

Фізіологія рухової активності 3 

Терапевтичні вправи 3 

Травматологія та ортопедія (за професійним спрямуванням) 4 

Методика та техніка класичного та лікувального масажу 4 

Долікарська медична допомога 4 
 

 

Спеціальність – «Соціальна робота»  

освітнього ступеня «бакалавр» 

Загальна та вікова психологія 2 

Загальна соціологія 2 

Історія соціальної роботи 2 

Методи соціальної роботи 3 

Основи медичних знань 3 

Основи психоконсультації  та психокорекції 3 

Теорія соціальної роботи 4 

Соціальна робота з різними групами клієнтів 4 

Практикум з соціальної роботи 4 
 

 


