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Світова цивілізація

Краєзнавство

Естетика

Етика українознавства

Соціологія та  м едична соціологія

Релігієзнавство

Основи економ ічних теорій

С вропейський стандарт ком п'ю терної грамотності м едичної інформатики, м едичної та  біологічної ф ізики

1
Сучасні проблем и молекулярної біології м едичної б іології і м едичної генетики

П сихологія спілкування психіатрії, наркології та  медичної психології

Історія розвитку медицини на західноукраїнських землях соціальної медицини та 0 0 3  і медичного правознавства

Загальновійськова підготовка екстренної та невікладної мед. допомоги та мед. катастроф

Англійська мова (за професійним спрямуванням) мовознавства

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

біологічної та медичної хімії

П равознавство соціальної м едицини та  0 0 3  і м едичного правознавства

О снови психології. О снови педагогіки психіатрії, наркології та  медичної психології



Європейський стандарт ком п 'ю терної грамотності
м едичної та б іологічної ф ізики

Сучасні проблеми біофізики

Л огіка, ф орм альна логіка українознавства і ф ілософ ії

Д еонтологія в медицині внутріш ньої медицини стом атологічного факультету

О снови патентознавства стом атології ПДО

Англійська мова (за професійним спрямуванням) мовознавства

2

Іноземна мова: німецька: англійська: французька: польська мовознавства

Інозем на мова(друга) мовознавства
О сновні технології виготовлення зубних протезів ортопедичної стом атології
Косметологія хірургічної стом атології

Світова цивілізація українознавства і ф ілософ ії

Основи медичної персоналістики українознавства і філософії
Загальновійськова 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

Валеологія пропедевтики внутрішньої медицини
Ф ізичне виховання та здоров'я ф ізичної реабілітації, ерготерапії та  ф ізичного виховання

Сучасні методи генетичної д іагностики м едичної біології, курс мед генетики
Теорія пізнання та  медицина українознавства і ф ілософ ії
Етичні проблеми в медицині українознавства і ф ілософ ії

М едицина та  художня культу ра українознавства і ф ілософ ії

Основи християнської етики і моралі українознавства і ф ілософ ії
Основи бізнесу у  сфері медицини українознавства і філософії
Ринкові відноснішу сфері охорони здоров ’я українознавства і філософії
Ефективна організація лікарської діяльності українознавства і філософії
English for Correspondence in Medicine мовознавства
Латинська і грецька мова у  клінічній термінології мовознавства



Інозем на мова за проф есійним спрямуванням мовознавства
Інозем на мова(друга) мовознавства
Іноземна мова: англійська; німецька; французька; польська мовознавства

Хірургічна техніка клінічної анатомії та оперативної хірургії

Загальна тактика медицини катастроф та військової медицини

Сучасні підходи до операції видалення зубів хірургічна стоматологія

Провідникові анестезії при операціях на кистках лицевого черепа хірургічна стоматологія

Нутрієнтна біохімія (біохімія харчування) біологічної та медичної хімії

О снови соціальної психології психіатрії, наркології т а  медичної психології

Н утриціологія внутріш ної м едицини стоматологічного факультету

О снови герентології та  геріатрії внутріш ньої медицини стом атологічного факультету

О снови гом еопатії клін ічної ф арм акології і ф арм акотерапії

English fo r  Academic Research мовознавства

Сучасні проблеми судово-медичної ідентифікації невідомої особи 
за стоматологічним статусом патоморфології та судової медицини

Ф ізичне виховання та здоров'я Ф ізичної реабілітації, ерготерапії та ф ізичного виховання

П обічна дія ліків клінічної ф арм акології і ф арм акотерапії

Латинська і грецька мова у  клінічній термінології
мовознавства

Польська мова (друга) мовознавства



Культура наукової мови мовознавства

К лінічна ф ізіологія ф ізіології

Клінічна біохім ія б іологічної та  м едичної х ім ії

Ф ітотерапія внутріш ної м едицини стоматологічного факультету

О снови проф ілактики алкоголізму та нарком анії психіатрії, наркології та  м едичної психології
О снови психоаналізу психіатрії, наркології та  медичної психології
Ф ізичне виховання та здоров'я ф ізичного виховання та  здоров 'я

М едична субкультура українознавства

О снови християнської етики і моралі українознавства

Інозем на мова (за проф.спрямуванням) м овознавства
М етодологія доказової м едицини внутріш ньої медицини № 2 та м едсестринства

А ктуальні проблеми В ІЛ -інфекцій інфекційних хвороб та  епідем іології

Сучасна діагностика захворю вань СН Щ С та слинних залоз хірургії стоматологічного факультету

Цифрові технології при виготовленні ортопедичних конструкцій ортопедичної стоматології

Нові підходи та методики препарування коронок зубів під різні
ортопедичної стоматологіївиди ортопедичних конструкцій

П ластична та  реконструктивна хірургія хірургічна стоматологія

Нові можливості реставрації зруйнованих коронок зубів ортопедичної стоматології

Загальна тактика медицини катастроф та військової медицини

О снови сексології та  сексопаталогії кафедра урології



Ендодонтія терапевтичної стоматології

Біостатистика та  клінічна епідеміологія соціальної м едицини та  0 0 3  та  інфекційних хвороб

А ктуальні проблеми ф ізіотерапії, курортології та  реабілітації заг.практ(сім ейної мед.) ф із.реабілітації, спорт мед.

Фітотерапія клінічної фармакології і фармакотерапії

А ктуальні проблеми ф ізіотерапії, курортології та реабілітації заг.практ(сім ейної мед.) ф із.реабілітації, спорт мед.
Ф ізичне виховання та здоров'я ф ізичного виховання та  здоров'я
Реф лексотерапія в стом атології неврології та  нейрохірургії
А ктуальні питання клін ічної імунології т а  алергології внутріш ньої медицини № 1, клінічної імунології та  алегорії
М едичні аспекти біоетики та  біобезпеки клін ічної ф арм акології і ф арм акотерапії
А ктуальні питання нейрохірургії неврології та  нейрохірургії

П ластична та  реконструктивна хірургія хірургічна стоматологія

Х ірургічна підготовка порож нини рота до протезування хірургічна стоматологія
О снови естетичної реставрації зубів терапевтичної стом атології

Ендодонтична техніка в дитячій стом атології дитячої стом атології

Сучасні технології суцільнолитого протезування ортопедичної стом атології

Хірургічний етап дентальної імплантації хірургічна стоматологія

Екстрем альна медицина м едицини катастроф та військової медицини

М енедж м ент і маркетинг в стом атології соціальної медицини та 0 0 3 .  і медичного правознавства

Сучасні технології застосування незнім ної ортодонтичної техніки дитячої стом атології

Імплантація, як сучасний підхід до заміщення втрачених зубів ортопедичної стоматології

О снови імунопроф ілактики дитячих інфекційних хвороб



М енедж м ент і маркетинг в стом атології соц іальної м едицини 0 0 3 ,  і медичного правознавства
Польська мова (друга) мовознавства

Культура наукової мови мовознавства

Іноземна мова за професійним спрямуванням: англійська, німецька мовознавства

Хірургічна техніка клінічної анатомії та оперативної хірургії

О снови християнської етики і моралі українознавства і ф ілософ ії

курсивом -авторські курси, подані кафедрами

Н авчальний відділ У ніверситету


