
2 курс, Стоматологія (магістр) 

(на базі ОКР молодшого спеціаліста)

починаючи з 2 курсу навчання

2022-2023 навчальний рік

Вибіркові дисципліни:

студентам необхідно обрати 4 дисципліни по 3 кредити

1. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності (3 кред., кафедра медичної та 

біологічної фізики і медичної інформатики).

2. Логіка, формальна логіка (3 кред., кафедра медичної та біологічної фізики і медичної 

інформатики).

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

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

інформатики) .

5. Етнографія (3 кред., кафедра суспільних наук).              

6. Політологія (3 кред., кафедра суспільних наук).

7. Основні технології виготовлення зубних протезів (3 кред., кафедра ортопедичної 

стоматології).

8. Косметологія (3 кред., кафедра дерматології, венерології і медичної косметології).                

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

10. Виробнича практика (догляд за хворими) (3 кред., кафедри пропедевтики внутрішньої 

медицини №2 та медсестринства, хірургії №3). 

11. Пропедевтика внутрішньої медицини (3 кред., кафедра пропедевтики внутрішньої 

медицини №2 та медсестринства).

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

3 курс, Стоматологія (магістр) 

(на базі ОКР молодшого спеціаліста)

починаючи з 2 курсу навчання

2023-2024 навчальний рік

Вибіркові дисципліни:

студентам необхідно обрати 4 дисципліни по 3 кредити

1. Суіцидологія (3 кред.,  кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної 

роботи).

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

3. Основи соціальної психології (3 кред., кафедра української мови, основ психології та 

педагогіки).

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

5. Побічна дія ліків (3 кред., кафедра клінічної лабораторної діагностики).

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

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

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

9. Основи християнської етики і моралі (3 кред., кафедра філософії).

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

Д.О.Альперна).

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

12. Клінічна лабораторна діагностика (3 кред., кафедра клінічної лабораторної діагностики)

13. Основи профілактики алкоголізму та наркоманії (3 кред.,  кафедра психіатрії, наркології, 

медичної психології та соціальної роботи).



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

соціальної роботи).

15. Радіологія (3 кред., кафедра радіології та радіаційної медицини).

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

17. Медичний Харків у персоналіях (3 кред., кафедра суспільних наук).

18. Молекулярна біологія в медицині та стоматології (3 кред., кафедра медичної біології).

19. Підготовка до складання ЄДКІ (етап I) зі спеціальністі 221 "Стоматологія" (анатомія 

людини - 0,5 кред.; гістологія, цитологія та ембріологія - 0,5 кред.; медична біологія - 0,5 

кред.; біологічна хімія - 0,5 кред.; фізіологіїя - 0,5 кред.; мікробіологія, вірусологія та 

імунологія - 0,5 кред.)




