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Вінницький національний університет ім. М. І. Пирогова 

КАТАЛОГ  

ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 «СТОМАТОЛОГІЯ» 

І. Алгоритм вибору дисципліни 

1. Знайти в таблиці, яку кількість кредитів ECTS за дисципліну Ви повинні виконати за 

наступний навчальний рік  

2. Знайти в таблиці, яку кількість дисциплін Ви повинні для цього вибрати  

3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на (студенти 1-го року – на 

2-й, 2-го – на 3-й, 3-го – на 4-й, 4-го – на 5-й). Студенти 4-го року вибирають – 1 блок 

професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 5-й курс.  

4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах 

кафедр. Зробити остаточний вибір.  

5. При анкетуванні відзначити «свої» дисципліни в гугл формі.  

6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження 

вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 

Алгоритм дій:  

• визначити кількість дисциплін на наступний рік  

• подивитися каталог і вибрати пропозиції  

• подивитися анотації на сайтах – переконатися, що це «Ваше»  

• відзначити «вподобання» в анкеті (гугл формі)  

Інформація по дисциплінах вільного вибору 

Спеціальність 221 «Стоматологія» 

Рік навчання Код  

(в кат.) 

Кількість 

кредитів ECTS 

 за навч. рік 

Кількість кредитів за 1 

ВК (*або ВБ) 

Кількість 

дисциплін на 

навчальний рік 

1-й ВК 26 3 3 

2-й ВК 15 3 3 

3-й ВК 19 3 5 

4-й ВК 13 3 6 

5-й (професійне 

спрямування) 
ВК 16 6 8 

ВК – вибіркова компонента (дисципліна) 

ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 5-му курсі) 
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ІІ. ПРОЕКТ-КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 «СТОМАТОЛОГІЯ» 

1-й РІК НАВЧАННЯ 

(вибирають вступники, зараховані на 1-й курс) 

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА 
ПОСИЛАННЯ НА САЙТ 

КАФЕДРИ 

ВК  Основи титриметричного аналізу 
Біологічної та 

загальної хімії 
http://biochem.vsmu.edu.ua/ 

ВК  
Поверхневі явища в біології та 

медицині 

ВК  Основи здорового способу життя 
Фізичного 

виховання та ЛФК 

https://vnmu.edu.ua/кафедра-

фізвиховання 

ВК  Ембріологія людини 

Анатомія людини https://anatomy.vnmu.edu.ua/ ВК  Променева анатомія 

ВК  Вікова анатомія 

ВК Фантомний курс з моделювання зубів 
Ортопедична 

стоматологія 

https://vnmu.edu.ua/кафедра-

ортопедичної-стоматології ВК 
Матеріалознавство та стоматологічне 

обладнання 

ВК  
Ефективна комунікація як показник 

якісної взаємодії лікаря з пацієнтом 
Українознавства 

https://vnmu.edu.ua/кафедра-

українознавства 

ВК  Соціологія та медична соціологія 

Філософії та 

суспільних наук 

https://vnmu.edu.ua/кафедра-

філософії 

ВК  Основи економічних теорій 

ВК  
Економіка та фінансування галузі 

охорони здоровʼя 

ВК  Політологія 

ВК  Історія світової культури 

ВК Медицина та мистецтво 

ВК  Маркетинг в медицині та фармації 

ВК  Статистика в охороні здоровʼя 

ВК  Страхові відносини в охороні здоровʼя 

ВК  
Управління проєктами у сфері 

медицини та фармакології 

ВК  Етика та деонтологія в медицині 

ВК   Логіка. Формальна логіка 

ВК  Релігієзнавство 

ВК  Філософія любові 

ВК  Естетика та теорія мистецтва 

ВК  
Методика та технологія підготовки 

наукової роботи студента 

ВК  Основи психології. Основи педагогіки Медичної психології 

https://vnmu.edu.ua/кафедра

медичної-психології-

тапсихіатрії 
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2-й РІК НАВЧАННЯ 

(вибирають студенти 1-го курсу) 

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА 
ПОСИЛАННЯ НА САЙТ 

КАФЕДРИ 

ВК  Біохімія гемостаза Біологічної та 

загальної хімії 
http://biochem.vsmu.edu.ua/ 

ВК  Біохімія харчування 

ВК  Основи здорового способу життя 
Фізичного 

виховання та ЛФК 

https://vnmu.edu.ua/кафедра-

фізвиховання 

ВК  Інфекційна імунологія  Мікробіології 
https://vnmu.edu.ua/кафедра

мікробіології 

ВК  

Сучасні підходи в ізоляції та 

використанні пломбувальних 

матеріалів на прийомі дитячого лікаря-

стоматолога. Від теорії до практики 
Стоматологія 

дитячого віку 

https://vnmu.edu.ua/кафедра-

стоматології дитячого-віку/ 

ВК  
Сучасні ендодонтичні погляди в 

стоматології дитячого віку 

ВК  
Основні технології виготовлення 

незнімних зубних протезів Ортопедична 

стоматологія 

https://vnmu.edu.ua/кафедра-

ортопедичної-стоматології 
ВК  

Основні технології виготовлення 

знімних зубних протезів 

ВК  Актуальні питання загальної хірургії 
Хірургія медичного 

факультету №2 

https://vnmu.edu.ua/кафедра

хірургії-медичного-

факультету2 

ВК  
Анатомо-фізіологічні особливості 

будови щелепно-лицевої ділянки 

Хірургічна 

стоматологія та 

щелепно-лицева 

хірургія 

https://vnmu.edu.ua/кафедра-

хірургічної-стоматології 

ВК  

Особливості іннервації та 

кровопостачання ділянки обличчя та 

шиї 

ВК  Пропедевтика хірургічної стоматології 

ВК  
Основні аспекти оперативних 

втручань в щелепно-лицевій ділянці 

ВК  Медична англійська мова 

Іноземні мови з 

курсом латинської 

мови та медичної 

термінології 

https://vnmu.edu.ua/кафедра-

іноземних-мов 

ВК  
Психогігієна та актуальні проблеми 

університетської гігієни  

Загальна гігієна та 

екологія 

https://vnmu.edu.ua/кафедраз

агальної-гігієни-та-екології 

 

3-й РІК НАВЧАННЯ 

(вибирають студенти 2-го курсу) 

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА 
ПОСИЛАННЯ НА САЙТ 

КАФЕДРИ 

ВК  Клінічна біохімія 
Біологічної та 

загальної хімії 
http://biochem.vsmu.edu.ua/ 

ВК  
Основи фармакокінетики та 

фармакодинаміки лікарських засобів 
Фармакології 

https://vnmu.edu.ua/кафедра

фармакології 
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ВК  

Етіопатогенегичні аспекти запальних 

захворювань слизової оболонки 

порожнини рота 

Мікробіології 
https://vnmu.edu.ua/кафедра

мікробіології 

ВК  

Професійна гігієна в різних вікових 

категоріях пацієнтів. Практичні 

аспекти. 
Стоматологія 

дитячого віку 

https://vnmu.edu.ua/кафедра-

стоматології дитячого-віку/ ВК  
Сучасні підходи ортодонтичного 

лікування у постійному прикусі 

ВК 
Профілактика стоматологічних 

захворювань 

ВК  
Сучасні методи рентгенодіагностики в 

ортопедичній стоматології 

Ортопедична 

стоматологія 

https://vnmu.edu.ua/кафедра-

ортопедичної-стоматології 

ВК  Військово-польова хірургія 
Хірургія медичного 

факультету №2 

https://vnmu.edu.ua/кафедра

хірургії-медичного-

факультету2 

ВК  
Сучасні методи знеболення в клініці 

щелепно-лицевої хірургії 

Хірургічна 

стоматологія та 

щелепно-лицева 

хірургія 

https://vnmu.edu.ua/кафедра-

хірургічної-стоматології 

ВК  

Сучасні місцеві анестетики для 

знеболення в клініці хуругічної 

стоматології 

ВК  
Основні механізми запальних процесів 

щелепно-лицевої ділянки 

ВК  

Особливості провідникового 

знеболення та премедикації при 

оперативних втручаннях в ділянці та 

шиї 

ВК  Іноземна мова 

Іноземні мови з 

курсом латинської 

мови та медичної 

термінології 

https://vnmu.edu.ua/кафедра-

іноземних-мов 

ВК  Основи біоетики та біобезпеки 
Загальна гігієна та 

екологія 

https://vnmu.edu.ua/кафедраз

агальної-гігієни-та-екології 

ВК  Військово-польова терапія 

Внутрішня 

медицина мед. 

факультету №2 

https://www.vnmu.edu.ua/ 

кафедра-внутрішньої-

медицини-медичного-

факультету-2 

ВК  
Сучасні технології лікування 

одонтопатології 
Терапевтична 

стоматологія 

https://vnmu.edu.ua/кафедра-

терапевтичної-стоматології 
ВК  Ендодонтична техніка в стоматології 

ВК  Медичне право України 

Патологічної 

анатомії, судової 

медицини та права 

http://patanatomy.vnmu.edu.u

a/ 

ВК 
Фізична реабілітація, спортивна 

медицина 

Фізичного 

виховання та ЛФК 

https://vnmu.edu.ua/кафедра-

фізвиховання 
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4-й РІК НАВЧАННЯ 

(вибирають студенти 3-го курсу) 

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА 
ПОСИЛАННЯ НА САЙТ 

КАФЕДРИ 

ВК  
Мікробіологічні основи 

антибактеріальної терапії 
Мікробіології 

https://vnmu.edu.ua/кафедра

мікробіології 

ВК  
Гастроентерологія та основи здорового 

харчування з дієтологією 

Внутрішня та 

сімейна медицина 

https://vnmu.edu.ua/кафедра

внутрішньої-та-сімейної-

медицини 

ВК  Професійні хвороби 

Внутрішня 

медицина мед. 

факультету №2 

https://www.vnmu.edu.ua/ 

кафедра-внутрішньої-

медицини-медичного-

факультету-2 

ВК  
Хірургічно-ортодонтичне лікування 

аномалій прикусів у дітей 

Стоматологія 

дитячого віку 

https://vnmu.edu.ua/кафедра-

стоматології дитячого-віку/ 
ВК  

Сучасні методи лікування карієсу та 

його ускладнень в тимчасових та 

постійних зубах з несформованими 

коренями зубів 

ВК  
Функціональна патологія 

зубощелепної системи 
Ортопедична 

стоматологія 

https://vnmu.edu.ua/кафедра-

ортопедичної-стоматології ВК  
Ортопедичні аспекти дентальної 

імплантації 

ВК  Дентальна імплантологія 

ВК  
Сучасний стан проблеми хірургічного 

лікування переломів кісток обличчя 

Хірургічна 

стоматологія та 

щелепно-лицева 

хірургія 

https://vnmu.edu.ua/кафедра-

хірургічної-стоматології 

ВК  

Сучасна діагностика захворювань 

скронево-нижньощелепового суглобу 

та слинних залоз 

ВК  

Сучасні методи діагностики 

онкологічних процесів щелепно-

лицевої ділянки 

ВК  
Основні методи реабілітації хворих з 

пухлинами обличчя та шиї 

ВК  Комунікативні навички лікаря 

Медична психологія 

та психіатрія з 

курсом 

післядипломної 

освіти 

https://vnmu.edu.ua/кафедра

медичної-психології-

тапсихіатрії 
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5-й РІК НАВЧАННЯ 

(вибирають студенти 4-го курсу) 

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА 
ПОСИЛАННЯ НА САЙТ 

КАФЕДРИ 

ВК  

Інтерпретація сучасних 

лабораторно-інструментальних 

методів діагностики 

Внутрішня та сімейна 

медицина 

https://vnmu.edu.ua/кафедравну

трішньої-та-сімейної-

медицини 

ВК  
Практичні аспекти сучасної 

алергології 

Фтизіатрія з курсом 

клінічної імунології та 

алергології 

http://phthisiatry.blogspot.com/ 

ВК  
Екстрена та невідкладна 

медична допомога 

Медицини катастроф 

та військової медицини 
https://emergency.vnmu.edu.ua/ 

ВБ 
Сучасні цефалометричні методи 

в ортодонтичній діагностиці Стоматологія 

дитячого віку 

https://vnmu.edu.ua/кафедра-

стоматології дитячого-віку/ 
ВБ 

Сучасний погляд на прояви 

інфекцій в порожнині рота 

ВБ 
Сучасні технології 

протезування 

Ортопедична 

стоматологія 

https://vnmu.edu.ua/кафедра-

ортопедичної-стоматології 
ВБ 

Сучасні технології 

виготовлення протезів на 

суцільнолитій основі 

ВБ 
Сучасні рентгенологічні методи 

в ортодонтичній діагностиці 

ВБ 

Особливості ведення пацієнтів 

із загально-соматичною 

патологією в клініці 

терапевтичної стоматології 
Терапевтична 

стоматологія 

https://vnmu.edu.ua/кафедра-

терапевтичної-стоматології 
ВБ Фармакотерапія в стоматології 

ВБ 
Основи естетичної реставрації 

зубів 

ВБ 
Сучасні методи і засоби 

відбілювання зубів 

ВБ 
Хірургічні методи лікування 

захворювань парадонту 

Хірургічна 

стоматологія та 

щелепно-лицева хірургія 

https://vnmu.edu.ua/кафедра-

хірургічної-стоматології 

ВБ 
Хірургічні аспекти зубної та 

щелепно-лицевої імплантації 

ВБ 
Пластична та реконструктивна 

хірургія щелепно-лицевої 

ділянки 

ВБ 
Прикладна топографічна 

анатомія голови і шиї 

 


