
ВІДОМОСТІ

про навчально-методичне забезпечення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

другого (магістерського) рівня 
з навчальних дисциплін кафедри стоматології

Назва дисципліни Навчально-методичне забезпечення
I .Пропедевтика 
терапевтичної 
стоматології,
2.Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології
3.Пропедевтика дитячої 
терапевтичної 
стоматології.
4.Профілактика 
стоматологічних 
захворювань.
5.Терапевтична 
стоматологія
6.Хірургічна стоматологія 
7.Ортопедична 
стоматологія 
8.0ртодонтія
9.Дитяча терапевтична 
стоматологія
10.Дитяча хірургічна 
стоматологія.
II .Виробнича практика.
12. Виробнича лікарська 
практика
13. Виробнича 
стоматологічна практика.

1) навчальна програма дисципліни,
2) робоча навчальна програма, силабус,
3) презентації, відеоматеріали за темами
4) методичні розробки до практичних 

занять для НПП,
5) методичні вказівки до практичних занять 

для студентів,
6) методичні вказівки щодо організації 

самостійної роботи студентів,
7) тестові завдання для поточного 

контролю,
8) питання та тестові завдання для 

підсумкового контролю.
9) тези лекцій
10) рентгенограми, фотографії з клінічними

випадками

Усі силабуси зі стоматології англійською та українською мовою розміщені 
на сайті Академії
http://maem.kiev.ua/kafedra-silabus-st/ українською мовою 

http://maem.kiev.ua/en/syllabus/ англійською мовою
Навчально-методичні комплекси знаходяться в сховищі Вандрайв, яке є 

внутрішнім ресурсом кафедри стоматології для всіх науково-педагогічних

http://maem.kiev.ua/kafedra-silabus-st/
http://maem.kiev.ua/en/syllabus/


працівників кафедри. Містить 5 папок: завдання для студентів, методичні вказівки 
та розробки, електронні журнали та відомості, лекції, відповіді студентів, робочі 
програми та силабуси.

Посилання на певні компоненти надаються старостам груп та надсилаються 
ними іншим здобувачам.
https://ldrv.ms/u/siApoyq761DbXctm8q7WMJ4qiJKYGw?e=:qev9xG Папка Деканат 
(Завдання для студентів)
https://ldrv.ms/u/s!Apovq761DbXclElSm6uOJi-MSqPx?e=u9tOhD Папка Методичні 
вказівки та розробки
https://ldrv.ms/ii/siApovq761DbXcuUEPZvWekDP FuEI?e=a7n51X Папка Лекції 
https://ldrv.ms/u/s!Apoyq761DbXcukOWkS7KTl JW7Iy2?e=mQGBxl Папка 
Відповіді студентів

https://ldrv.ms/u/siApoyq761DbXctm8q7WMJ4qiJKYGw?e=:qev9xG
https://ldrv.ms/u/s!Apovq761DbXclElSm6uOJi-MSqPx?e=u9tOhD
https://ldrv.ms/ii/siApovq761DbXcuUEPZvWekDP
https://ldrv.ms/u/s!Apoyq761DbXcukOWkS7KTl


ВІДОМОСТІ

про навчально-методичне забезпечення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

другого (магістерського) рівня 
з навчальних дисциплін 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Назва дисципліни Навчально-методичне забезпечення
1.Іноземна мова 
(англійська)
2.Іноземна мова за проф. 
спрямуванням(англійська)
3. Латинська мова та 
медична термінологія 
(укр. та англ. мовами)
4.Українська мова за 
проф. спрямуванням
5.Українська мова як 
іноземна (англ. мовою)

1) навчальна програма дисципліни,
2) робоча навчальна програма, силабус,
3) презентації,
4) методичні розробки до практичних 

занять для НПП,
5) методичні вказівки до практичних занять 

для студентів,
6) методичні вказівки щодо організації 

самостійної роботи студентів,
7) тестові завдання для поточного 

контролю,
8) питання та тестові завдання для 

підсумкового контролю.
6.Історія України та 
української культури 
(укр. та англ. мовами)
7.Філософія (укр. та англ. 
мовами)
8.Історія медицини (укр. 
та англ. мовами)
9.Деонтологія в медицині

1) навчальна програма дисципліни,
2) робоча навчальна програма, силабус,
3) навчальний контент (тези лекцій),
4) презентації, відеоматеріали за темами,
5) методичні розробки до семінарських 

занять для НПП,
6) методичні вказівки до семінарських 

занять для студентів,
7) методичні вказівки щодо організації 

самостійної роботи студентів,
8) тестові завдання для поточного 

контролю,
9) питання та тестові завдання для 

підсумкового контролю.

Усі навчально-методичні комплекси підготовлені для розміщення на 
Академії -  сторінці кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Завідувач кафедри --/уЧ  Л. Дударенко



ВІДОМОСТІ

про навчально-методичне забезпечення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

другого (магістерського) рівня 
з навчальних дисциплін 

кафедри фундаментальних дисциплін з курсом фармакології

Назва дисципліни Навчально-методичне забезпечення
1.Медичне право України 
(укр. та англ. мовами)

2.Судова медицина 
(укр. та англ. мовами)

3.Фармакологія 
(укр. та англ. мовами)

4.Патоморфологія 
(укр. та англ. мовами)

5.Патофізіологія 
(укр. та англ. мовами)

1) навчальна програма дисципліни,
2) робоча навчальна програма, силабус,
3) презентації,
4) методичні розробки до практичних 

занять для НПП,
5) методичні вказівки до практичних занять 

для студентів,
6) методичні вказівки щодо організації 

самостійної роботи студентів,
7) тестові завдання для поточного 

контролю,
8) питання та тестові завдання для 

підсумкового контролю.

Усі навчально-методичні комплекси підготовлені для розміщення на сайті 
Академії -  сторінці кафедри фундаментальних дисциплін з курсом фармакології.

Завідувач кафедри, д.б.н., доцент / " у  ' М. Р. Верголяс



ВІДОМОСТІ

про навчально-методичне забезпечення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

другого (магістерського) рівня 
з навчальних дисциплін 

кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології

Назва дисципліни Навчально-методичне забезпечення

1.Внутрішня медицина
2.Внутрішня медицина ( в т. ч. 
ендокринологія)
3.Виробнича лікарська практика
4.Догляд за хворими (практика)
5. Д ерматологія,венерологія
6.Екстрена та невідкладна 
медична допомога
7.Загальна практика ( сімейна 

медицина)
8.Інфекційні хвороби
9.Клінічна імунологія та 
алергологія
10.Клінічна імунологія
11.Клінічна фармакологія
12.М едична психологія
13.Курс за вибором : 
Організаційні основи сімейної 
медицини
14.Професійні хвороби
15.Психіатрія, наркологія

16.П ропедевтика внутріш ньої 
медицини
17.Підготовка офіцерів запасу 
галузі знань « Охорона 
здоров’я». Спеціальність 
«Медицина»
18.Підготовка офіцерів запасу

1) навчальна програма дисципліни,
2) робоча навчальна програма, силабус,
3) навчальний контент (тези лекцій),
4) презентації, відеоматеріали за 

темами,
5) методичні розробки до семінарських 

занять для НІШ ,
6) методичні вказівки до семінарських 

занять для студентів,
7) методичні вказівки щодо організації 

самостійної роботи студентів,
8) тестові завдання для поточного 

контролю,
9) питання та тестові завдання для 

підсумкового контролю.



галузі знань « Охорона
здоров’я». Спеціальність

«Стоматологія»
19.Радіологія
20.Радіаційна медицина
21.Сестринська практика
22.Фізична реабілітація,
спортивна медицина
23.Ф тизіатрія

Усі навчально-методичні комплекси підготовлені для розміщення на сайті 
Академії -  сторінці кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології

Завідувач кафедри д.м.н.,ст.наук.сп. В.М. Пострелко



ВІДОМОСТІ

про навчально-методичне забезпечення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

другого (магістерського) рівня 
з навчальних дисциплін 

кафедри хірургічних хвороб з курсом акушерства та гінекології і курсом 
педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

Назва дисципліни Навчально-методичне забезпечення
1. Педіатрія
2. Хірургія
3. Акушерство
4. Дитяча хірургія
5.Дитячі інфекційні 
хвороби
6. Онкологія
7. Офтальмологія
8. Оториноларингологія
9. Урологія
10. Нейрохірургія
11. Анестезіологія та 
інтенсивна терапія
12. Неврологія в т.ч. 
нейростоматологія

1) навчальна програма дисципліни,
2) робоча навчальна програма,
3) силабус,
4) методичні розробки до практичних 

занять для НПП,
5) методичні вказівки до практичних занять 

для студентів,
6) методичні вказівки щодо організації 

самостійної роботи студентів,
7) тестові завдання для поточного 

контролю,
8) питання та тестові завдання для 

підсумкового контролю.

Завідувач кафедри /  /.,/___________ Гончарук О.О.



ВІДОМОСТІ

про навчально-методичне забезпечення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

другого (магістерського) рівня 
з навчальних дисциплін 

кафедри соціальної медицини та профілактичної медицини

Назва дисципліни Навчально-методичне забезпечення
Біостатистика
Гігієна та екологія *■
Епідеміологія
Соціальна медицина
організація та економіка
охорони здоров 'я
Цивільний захист.

1) навчальна програма дисципліни,
2) робоча навчальна програма, силабус,
3) презентації,
4) методичні розробки до практичних 

занять для НПП,
5) методичні вказівки до практичних занять 

для студентів,
6) методичні вказівки щодо організації 

самостійної роботи студентів,
7) тестові завдання для поточного 

контролю,
8) питання та тестові завдання для 

підсумкового контролю.
Безпека життєдіяльності; 
Основи біоетики 
та біобезпеки 
М едична психологія 
М едична інформатика 
Соціальна медицина та 
громадське здоров 'я . 
Охорона праці в галузі

1) навчальна програма дисципліни,
2) робоча навчальна програма, силабус,
3) навчальний контент (тези лекцій),
4) презентації, відеоматеріали за темами,
5) методичні розробки до лекційних занять 

для НПП,
6) методичні вказівки до лекційних занять 

для студентів,
7) методичні вказівки до практичних занять 

для студентів,
8) методичні вказівки щодо організації 

самостійної роботи студентів,
9) тестові завдання для поточного 

контролю,
10) питання та тестові завдання для 

підсумкового контролю.

Усі навчально-методичні комплекси підготовлені для розміщення на сайті 
Академії -  сторінці кафедри соціальної медицини та профілактичної медицини 
дисциплін.

Завідувач кафедри О.Ю.Михайленко


