
додаток

Каталог вибіркових компонентів ОПП 228 Педіатрія на 2021-2022 н.р.

Курс Семестр Г О Д И І І И
Вид

контролю
Назва вибіркових дисциплін Відповідальна кафедра

1 10/10(сем)/70 залік Блок І.
Історія медицини

соціальної медицини та громадське здоров'я
Розвиток медичних знань

1 /32/20
ПМК Блок 2.

2 /18/20

Іноземна мова мовознавства
Іншомовна комунікація лікаря

1 14/34/20

2 6/26/20
ПМК Блок 3.

Медична та біологічна фізика
медичної інформатики, медичної та біологічної 
фізикиСучасні проблеми біофізики в 

медицині

2 10/10/100 залік Блок 4.

Основи психології
психіатрії, наркології та медичної психології

Психологія спілкування

Медична персоналістика

Соціологія та медична соціологія українознавства і філософії



1 Правознавство
Європейський стандарт комп’ютерної 
грамотності

медичної інформатики, медичної та біологічної 
фізики

Сучасні проблеми молекулярної 
біології медичної біології і медичної генетики
Теорія і практика професійної мовної 
комунікації мовознавства
Культура мовлення

Академічна доброчесність у 
студентському середовищі анатомія людини

2 -/30/60 п м к Блок 5

Морфологічні основи клітинної 
терапії гістології, цитології та ембріологіїТеоретичні основи сучасних 
репродуктивних технологій
Сучасні клітинні та генні технології в 
медицині

медичної біології і медичної генетикиПрикладні аспекти сучасної 
паразитології

2 6/34/50 залік Блок 6
Безпека життєдіяльності; основи 
біоетики та біобезпеки клінічної фармакології і фармакотерапії, 

медициникатастроф та військової медициниМедико-соціальні проблеми сучасної 
біоетики

4 6/44/40 ПМК Б лок 7
Медична інформатика медичної інформатики, медичної та біологічної 

фізикиу^учиьні інірирліицтт шкхнилиги ь 
...... і___......... _..... ..................... ...................

4 10/20/60 залік Блок 8



Охорона праці в галузі гігієни та екології
Гігієна праці в медицині

3 -/30/20
ПМК Блок 9

4 -/20/20
Підготовка офіцерів запасу галузі 
знань "Охорони здоров’я". 
Спеціальність "Педіатрія"

медицини катастроф та військової медицини

WLHUbu приірьсшниі піи^ишиьки
.. - L - ________• __________̂ .................. V ------------/Т  . .

4 10/38/42 ПМК Блок 10

клінічної анатомії та оперативної хірургії

Клінічна анатомія і оперативна 
хірургія з особливостями дитячого 
віку
Оперативна хірургія, топографічна 
анатомія з особливостями дитячого 
віку

4 -/20/70 залік Блок 11
Валеологія пропедевтики внутрішньої медицини

Загально-військова підготовка медицини катастроф та військової медицини

Токсичні елементи в довкіллі та їх 
вплив на якість питної води та 
здоров 'я людини

біологічної та медичної хімії

Основи медичної персоналістики українознавства і філософії
Англійська мова за професійним 
спрямуванням

мовознавства

Європейський стандарт комп’ютерної 
грамотності

медичної інформатики, медичної та біологічної 
фізики



Web-дизайн у медицині
медичної інформатики, медичної та біологічної 
фізики

4 -/40/50 ПМК Блок 12
Фізіологічні аспекти ендокринології фізіологія
ТГСПГГГП --"-.'ГГГ!-,'ГГт7"ЛТ77"'П І іТГ /7Г........

- ........................ ---* \ біологічної та медичної хімії
Клінічна мікробіологія мікробіології, вірусології та імунології

6 -/36/54 іспит Блок /3

Інтегрований курс з біомедичних 
дисциплін

патофізіології
Інтегрований курс з фундаментальних 
дисциплін

6 20/30/40 ПМК £лок 14 (модуль 1)

Сучасні проблеми громадського 
здоров'я соціальної медицини та громадське здоров'я
Громадська охорона здоров ’я

5 20/34/5
ПМК Блок 15

6 -/26/5

Радіологія з особливостями дитячого 
віку

радіологи та радіаційної медициниПроменева діагностика, променева 
терапія з особливостями дитячого 
віку

6 10/10/70 залік Блок 16

Сучасні методи генетичної 
діагностики

медичної біології і медичної генетики



Основи соціальної психології психіатрії, наркології та медичної психології

Нутриціологія пропедевтики внутрішньої медицини

Побічна дія ліків клінічної фармакології і фармакотерапії
Англійська мова за професійніш 
спрямуванням

мовознавства

Клініко-лабораторне дослідження 
внутрішніх органів

пропедевтики внутрішньої медицини

Нутріснтна біохімія (біохімія 
харчування)

біологічної та медичної хімії

Латинська та грецька мова в 
медичній термінології

мовознавства

8 -/64/26 ПМК Блок 17

Клінічна практика навчально-проктичний центр ОСКІ хірургії №1
Професійна практика

8 10/30/50 п м к Блок 18
Фізична реабілітація, спортивна 
медицина з особливостями дитячого фізичної та реабілітації медициниРеабілітаційні технології в медицині 
з особливостями дитячого віку

8 -/20/70 залік Блок 19

Особливості клінічної фізіології 
дитячого віку

фізіологія

Клінічна біохімія біологічної та медичної хімії
Фітотерапія при захворюванні 
внутрішніх органів

пропедевтики внутрішньої медицини



Техніка хірургічних маніпуляцій та 
невідкладних оперативних втручань.

клінічної анатомії та оперативної хірургії

Репродуктивне здоров'я: планування 
сім'ї, безплідний шлюб, ендоскопічні 
технології в акушерстві та 
гінекології

акушерства та гінекології

Косметологія дерматовенерології та венерології

Основи профілактики 
тютюнопаління, алкоголізму, 
токсикоманії та наркоманії

психіатрії, наркології та медичної психології

Основи психоаналізу психіатрії, наркології та медичної психології

Спортивні ігри, аеробіка
фізичної терапії, ерготерапії, фізичного 
виховання

Актуальні проблеми фізіотерапії, 
курортології та реабілітації

фізіологічної та реабілітаційної медицини

Методологія доказової медицини внутрішньої медицини №2 та медсистринства

Англійська мова (за професійним 
спрямуванням)

мовознавства

7 10/24/25
ПМК Блок 9 модуль 2

8 10/26/25

Підготовка офіцерів запасу галузі 
знань "Охорони здоров’я". 
Спеціальність "Педіатрія"

медицини катастроф та військової медицини
i i p U L J l t V ^ I l ' l l l V J l  1 1 1 Д 1  VJ 1L JiS i4 . i l

л . .................. •• ~  .....r..
Блок 14 модуль 2



7 10/30/50 ПМК

Сучасні проблеми громадського 
здоров'я

Громадська охорона здоров’я
соціальної медицини та ООЗ

5

10 - /20/70 залік Блок 20

Секційний курс патологічної анатомії
Основи стоматології хірургічної стоматології
Медична генетика медичної біології і медичної генетики
Радіаційна медицина радіології та радіаційної медицини
т т ; , . . . — т п . . . . . . . . , ,  : ipiJUHHUl ІНериНИ, epCUIIltjJUiiii, цлзичписи

Основи сексології та сексопатології урології
Основи рефлексотерапії неврології та нейрохірургії

Актуальні питання дитячої 
ревматології

Актуальні питання дитячої 
гастроентерології 
Актуальні питання дитячої 
пульмонології

педіатрія

Актуальні проблеми дитячої 
неврології

неврології та нейрохірургії

Актуальні проблеми клінічної 
патоморфології

патологічної анатомії

Вікові аспекти фармакотерапії клінічної фармакології і фармакотерапії

Невідкладні стани в акушерстві акушерства та гінекології

Англійська мова (за професійним 
спрямуванням)

мовознавства



Актуальні проблеми дитячої урології урологія

10 -/50/40 ПМК Блок 9 модуль 3

Підготовка офіцерів запасу галузі 
знань "Охорони здоров’я". 
Спеціальність "Педіатрія" (в т.ч.ВПХ) медицини катастроф та військової медицини

Основи професійної підготовки 
офіцерів запасу медичної служби

9 -/40/39
ПМК Блок 17 модуль2

10 -/32/39

Клінічна практика навчально-практичний центр ОСК1 
(загальної хірургії)Професійна практика

11-12 -/25/65 ПМК Блок 21

Паліативна та хоспісна медицина
онкологіяОрганізаційні засади паліативної та 

хоспісної медицини

11-12 -/25/95 іспит Блок 22

Новітні технології у медицині
загальної практики (сімейної медицини), 
фізичної реабілітації та спортивної медициниСучасні стандарти надання медичної 

допомоги



11-12 -/25/65 залік Блок 23

Актуальні питання дитячої кардіології педіатрія

Актуальні питання дитячої нефрології педіатрія

Актуальні питання дитячої клінічної 
імунології та алергології дитячого

внутрішня медицина №1, клінічної імунології 
та алергології ім. ак. Є.М. Нейка

Клінічна мікробіологія, вірусологія та 
імунологія

мікробіології, вірусології та імунології

Актуальні проблеми дитячої ЛОР- 
патології

оторингології з курсом голови і шиї

Немедикаментозні методи лікування 
та реабілітації

загальної практики (сімейноїмедицини), 
фізичної реабілітації та спортивної медицини

Ендоскопічні технології в медицині
загальної практики (сімейноїмедицини), 
фізичної реабілітації та спортивної медицини

Організаційні основи сімейної 
медицини

загальної практики (сімейноїмедицини), 
фізичної реабілітації та спортивної медицини

Основи трансплантології хірургії №3
Клінічна паразитологія та тропічна 
медицина

інфекційних хвороб та епідеміології

Актуальні проблеми ВІЛ- інфекцїїу 
дітей

інфекційних хвороб та епідеміології

Менеджмент і маркетинг в охороні 
здоров'я

соціальної медицини та громадського здоров*я



Екстремальна медицина медицини катастроф та військової медицини
Пластична та реконструктивна 
хірургія

хірургії №3

Клінічні аспекти імунопрофілактики у 
дитини

інфекційних хвороб та епідеміології

Медичні аспекти біоетики та 
біобезпеки

клінічної фармакології і фармакотерапії

Сучасні види рухової активності
фізичної терапії, ерготерапії фізичного 
виховання

Доказова медицина внутрішньої медицини №2 та медсестринства

Англійська мова за професійним 
спрямуванням

мовознавства

11-12 -/35/55 ПМК Блок 24
Гігієна та екологія з гігієною дитячого 
та підліткового віку віку гігієни та екології
Вплив навколишнього середовища на 
здоров’я дитини

* курсивом-авторські курси 

Навчальний відділ


