
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародна 
академія екології та медицини"

Освітня програма 27922 Лікар-стоматолог

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 221 Стоматологія

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 1292

Повна назва ЗВО Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародна академія екології та 
медицини"

Ідентифікаційний код ЗВО 37857335

ПІБ керівника ЗВО Грідчін Сергій Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://maem.kiev.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/1292

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 27922

Назва ОП Лікар-стоматолог

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Спеціальність 221 Стоматологія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, Фаховий молодший бакалавр, ОКР 
«молодший спеціаліст»
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра стоматології

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, кафедра фундаментальних 
дисциплін з курсом фармакології, кафедра внутрішньої медицини з 
курсом ендокринології, кафедра хірургічних хвороб з курсом акушерства 
та гінекології і курсом педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, кафедра 
соціальної медицини та профілактичної медицини

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Київ, Харківське шосе, 121

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

Лікар – стоматолог

Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 356360

ПІБ гаранта ОП Куц Павло Валерійович

Посада гаранта ОП В.о. завідувача кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

MAEM.Academy.edu@gmail.com

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-312-39-59

Додатковий телефон гаранта ОП +38(044)-576-06-00
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 5 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітній процес має базуватися на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, 
незалежності від втручання  будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій. 
Враховуючи вищезазначене, в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (далі – Академія) освітній 
процес базується на системі організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти за 
певною програмою підготовки.  Це інтелектуальна, творча діяльність, що провадиться у нашому закладі через 
систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і 
використання знань, умінь та інших компетентностей у здобувачів вищої освіти, які навчаються, а також на 
формування гармонійно розвиненої особистості, оскільки від рівня підготовки майбутніх лікарів залежить якість 
надання медичної допомоги.
 Освітній процес в Академії забезпечує високоякісну підготовку здобувачів вищої освіти і є важливою складовою 
реформування галузі охорони здоров’я в реалізації соціальних пріоритетів держави, оскільки від рівня підготовки 
майбутніх лікарів залежить якість надання медичної допомоги населенню.  
 Реформування медичної освіти в Україні потребуютьє створення та впровадження новітніх міжнародних науково-
педагогічних підходів у процесі підготовки фахівців зі стоматології з метою формування здатності застосовувати 
набуті компетентності  із загальної  та професійної підготовки фахівців для вирішення типових задач діяльності 
лікаря-стоматолога на відповідній посаді. 
 Усе це сприяло розширенню в Академії провадження освітньої діяльності  у сфері вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 221 «Стоматологія» у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» із 
ліцензованим обсягом 300 осіб (з урахуванням строків навчання) з можливістю здійснювати підготовку іноземців та 
осіб без громадянства. 
 Вперше ОПП була схвалена Вченою радою Академії 27 грудня 2019 року, введена в дію наказом від 27 грудня 2019 
року №58-Од. В цій програмі були визначені вимоги до рівня освіти здобувачів вищої освіти, перелік навчальних 
дисциплін і логічна послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а 
також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен володіти здобувач  другого (магістерського) 
рівня вищої освіти.
 Протягом 2020 року адміністрацією Академії неодноразово організовувалися зустрічі зі стейкхолдерами 
(адміністрацією клінічних і лікувальних баз, роботодавцями, лікарями державних і приватних закладів охорони 
здоров» я, випускниками і студентами), темою яких були результати моніторингу та аналіз критеріїв нової 
програми. За результатами обговорень і зустрічей до освітньо-професійної програми та навчального плану були 
внесені суттєві зміни: оптимізовані нормативні освітні компоненти (ОК); збільшено кількість кредитів на практичну 
підготовку;  розширено перелік вибіркових ОК. Нова редакція ОПП оформлена у відповідності до нових 
рекомендацій щодо її структури та оновлена через процедуру перегляду програмних результатів навчання, переліку 
компонентів ОПП, їх логічної послідовності із переходом до можливості опанування освітньої складової підготовки, 
впровадженням циклів вибіркових дисциплін на рівні не менше 25%.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2020 - 2021 0 0 0

2 курс 2019 - 2020 0 0 0

3 курс 2018 - 2019 5 5 4

4 курс 2017 - 2018 0 0 0

5 курс 2016 - 2017 0 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні
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перший (бакалаврський) рівень програми відсутні

другий (магістерський) рівень 27922 Лікар-стоматолог

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 2009 1044

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

0 0

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

2009 1044

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП Стоматологія.pdf Yl593gOfl2IELEaJ/AW5UbOkcKo92NAsLUJq1WHFd/8=

Навчальний план за ОП Навчальний план стоматологія 
поточний.pdf

Zd+baASyAR/H5HBH6s61e7MW5mKdUFG8fiR/E8zIPZ
o=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Безпалюк.pdf 9Q5zZ6IlAiBXUtQxFhD3dT6utP2FkgUmGTg0qFzZ00I=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Канюра.pdf DTfKOzoZ07vOUV2GM0w0M3+i3keD0E71vX0EH9DkP9
8=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Костенко.pdf jrC/qAonnS2kyvwWkeAPWjJvEsstZ+uzcHdlcHWrlms=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Степаненко.pdf Y9soPMJusNx+FHU5qfbAxP4co6NakIsReBtc5WRpa+o=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілями ОПП за спеціальністю «Стоматологія» є: формування здатності застосовувати набуті знання, вміння, 
навички, розуміння сутності загальної, професійної та практичної підготовки для вирішення типових завдань 
діяльності лікаря-стоматолога в галузі охорони здоров'я на відповідній посаді, сферу застосування яких передбачено 
визначеними переліками синдромів і симптомів захворювань, стоматологічних захворювань, фізіологічних станів і 
соматичних захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів, невідкладних станів, лабораторних 
та інструментальних досліджень, медичних і стоматологічних маніпуляцій. 
Особливості  цієї ОПП полягають у тому, що пограма поєднує теоретичний зміст предметних розділів з можливістю 
опанування додаткових   фахових та професійних компетентностей як за спеціальністю Медицина так і загалом у 
галузі Охорони здоров»я  та оволодіння методами навчання з метою розширення професійної кваліфікації 
здобувачів.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

ОПП за спеціальністю «Стоматологія» є одним із пріоритетних елементів втілення місії та стратегії Академії, які 
визначають підготовку конкурентних фахівців і креативних особистостей, що зможуть стати 
конкурентоспроможними не лише на українському, але й міжнародному ринках праці, використання новітніх форм 
і методів навчання сприяє підготовці висококваліфікованих кадрів. 
Основним стратегічним завданням ОПП за спеціальністю «Стоматологія» є: підготовка висококваліфікованих 

Сторінка 4



фахівців для системи охорони здоров'я, розвиток фундаментальної та прикладної науки, надання професійної 
медичної допомоги. Відповідність мети цієї ОПП стратегії Академії полягає в розвитку та якісному поєднанні 
теоретичних знань, компетентностей та управлінських навичок, які є важливими в сучасних умовах сьогодення. 
Саме такий інноваційний підхід є безпосереднім втіленням місії Академії щодо підготовки висококваліфікованих 
фахівців для системи охорони здоров'я, що поєднується зі стратегічною метою Академії.   http://maem.kiev.ua/wp-
content/uploads/2021/03/2.-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-
%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-2020-2026.pdf 

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

під час формування професійних компетентностей та програмних результатів навчання було враховано інтереси 
здобувачів вищої освіти. При організації освітнього процесу зроблено акцент не лише на лікуванні основних 
стоматологічних захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицьової ділянки, а на спроможності 
планувати і втілювати заходи профілактики стоматологічних захворювань серед населення для запобігання 
розповсюдження стоматологічних захворювань. Для підсилення циклу професійної підготовки в межах профільних 
дисциплін впроваджуються курси за вибором, зокрема «Сучасна діагностика захворювань скронево-
нижньощелепного суглобу та слинних залоз», «Сучасні технології суцільнолитого протезування», «Пластична та 
реконструктивна хірургія», «Інструментальні методи функціональної діагностики  стоматологічних захворювань» та 
інші відповідно до вибіркових блоків ОПП.

- роботодавці

інтереси цієї групи враховано в спрямуванні ОПП «Стоматологія» на формування професійних компетентностей 
фахівців. Потреби роботодавців відображено в програмних результатах навчання. Зворотній зв’язок з 
роботодавцями здійснюється на підставі проведення щорічних спільних заходів: круглих столів, тренінгів 
професійної майстерності, майстер-класів, укладених угод про співпрацю, опитувань. 

- академічна спільнота

-інтереси академічної спільноти враховано шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних форм і 
методів навчання. Усіх членів академічної спільноти   забезпечено правами саморозвитку, співпраці із закладами 
вищої освіти України та закордонними партнерами. 

- інші стейкхолдери

- зацікавленість стейкхолдерів (груп впливу) полягає у координації діяльності здобувачів вищої освіти, адміністрації 
та зацікавлених сторін, а також   структурних підрозділів для сконцентрованої роботи, направленої на 
удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців, позитивну динаміку зростання показників 
якості вищої освіти в Академії. 
Участь викладачів і студентів у конференціях, круглих столах і семінарах дає змогу обмінюватися інформацією про 
оптимізацію ОПП для майбутнього. 

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

У процесі розробки ОПП були враховані пропозиції стейкхолдерів та здобувачів вищої освіти, що стосуються питань 
розвитку медицини і дозволяють визначити відповідні цілі, які передусім відображаються в компетентностях 
випускників, та програмних результатах навчання (протокол від 25.09.2019 № 4 засідання проектної групи). 
Особливості новітніх тенденцій розвитку спеціальності «Стоматологія» також враховуються під час щорічного 
перегляду програм навчальних дисциплін з огляду на відповідність їх змісту науковим досягненням і сучасним 
практикам у даній галузі. Врахування сучасних тенденцій розвитку спеціальності на ринку праці дозволяє 
підготовити висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, здатних до науково-
дослідницької, науково-організаційної, практичної діяльності у галузі охорони здоров’я.  Під час перегляду ОП, що 
відбулись в 2019, 2020 роках  були враховані питання з розширення можливості формування індивідуальної 
освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти, збільшення можливостей орієнтувати майбутніх фахівців на 
практичну підготовку сучасних лікарів, які мають клінічне мислення, ініціативні та здатні до швидкої адаптації в 
сучасних умовах із застосуванням новітніх методик і технологій надання медичних послуг на якісно новому пацієнт-
орієнтованому рівні  навчання здобувачів вищої освіти, що відображено у ОП 2021 року.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання за цією ОПП було враховано галузевий та 
регіональний контекст шляхом поглибленого вивчення дисциплін (іноземна мова (за професійним спрямуванням). 
 Галузеві контексти ОПП за спеціальністю 221 «Стоматологія» повністю відображають особливості та вимоги різних 
напрямів стоматології (хірургічна стоматологія, терапевтична, ортопедична та інші), що знаходять підтвердження у 
питаннях змісту форм і методів теоретичної та практичної підготовки. Практична підготовка здійснюється в умовах 
максимально наближених до  реальних умов праці, зокрема: застосовування форм, методів санітарно-
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просвітницької роботи,   використання їх для гігієнічного навчання з урахуванням особливостей регіону, 
фізіологічних станів та соматичних захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів, невідкладних 
станів, лабораторних та інструментальних досліджень, медичних та стоматологічних досліджень, впровадження 
сучасних методів профілактики, діагностування та лікування захворювань органів і тканин ротової порожнини та 
щелепно-лицьової ділянки, що регламентуються відповідними нормативно-правовими документами (алгоритмом 
дій, протоколами тощо) у кожному окремому регіоні.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Був врахований досвід розробки освітньо-професійних програм наступних ЗВО: Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця, Харківського національного медичного університету, Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, Відкритого міжнародного університету розвитку людини 
«Україна», НМАПО ім.П.Л.Шупика, УМСА, ВНМУ ім.М.І.Пирогова та інші ЗВО України.
Також, враховано досвід діяльності системи вищої медичної освіти медичного факультету Люблянського 
університету (Словенія), що охоплює два етапи – додипломну медичну освіту (бакалавр, магістр), післядипломну 
медичну освіту (аспірантура). Таким чином, ОПП зі спеціальності «Стоматологія» взяла в себе більш ефективні 
постулати, які дають змогу випускникам Академії набути таких предметних компетенцій, як: знання та розуміння 
обгрунтування та розвитку стоматології, здатність вирішувати конкретні робочі завдання за допомогою наукових 
методів та процедур, узгоджене оволодіння базовими знаннями, здатність інтегрувати знання з різних галузей та 
його використання, розуміння загальної структури стоматології та міждисциплінарного взаємозв'язку, розуміння та 
використання методів критичного аналізу в стоматології, розвитку навичок використання стоматологічних знань, 
використання інформаційно-комунікаційних технологій та систем, пов’язаних із стоматологічною медициною. 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

ОПП за спеціальністю 221 «Стоматологія» сприяє досягненню програмних результатів навчання, шляхом вивчення 
освітніх компонентів, які дають змогу набути здобувачам вищої освіти основних компетентностей (Таблиця 3 даного 
звіту), що розподіляються на: інтегральні, загальні і фахові.
Фахові компетентності (ФК 1-18), програмні результати навчання (ПРН 1- 23) в ОПП за спеціальністю 
«Стоматологія» вказані  не лише на лікування основних стоматологічних захворювань органів і тканин ротової 
порожнини та щелепно-лицьової ділянки, але й на спроможності планувати та втілювати профілактичні заходи 
щодо подолання стоматологічних захворювань серед населення для запобігання розповсюдження стоматологічних 
захворювань. Досягнення цих результатів навчання реалізується під час викладання освітніх компонентів 
«Терапевтична стоматологія», «Хірургічна стоматологія», «Профілактика стоматологічних захворювань», 
«Неврологія, в т.ч. нейростоматологія», «Дитяча терапевтична стоматологія», «Дитяча хірургічна стоматологія», 
«Ортопедична стоматологія», «Ортодонтія» та інші.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти 
затверджено наказом МОН України від 24.06.2019 № 879 «Про затвердження стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 221 «Стоматологія» для другого (магістерського) вищого рівня освіти».  
Програмні результати навчання за ОПП зі спеціальності 221 «Стоматологія» відповідають вимогам 7 рівня 
Національної рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя та другому циклу Рамки кваліфікацій 
Європейського простору вищої освіти згідно п.8 наказу МОН України від 25.01.2021 №102 «Про затвердження форм 
документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки».  

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

300

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

225

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

75
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Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОПП «Стоматологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти формує здатність застосовувати набуті 
знання, вміння, навички, розуміння сутності загальної, професійної та практичної підготовки для вирішення 
типових завдань діяльності лікаря-стоматолога в галузі охорони здоров'я на відповідній посаді, сферу застосування 
яких передбачено визначеними переліками синдромів і симптомів захворювань, стоматологічних захворювань, 
фізіологічних станів і соматичних захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів, невідкладних 
станів, лабораторних та інструментальних досліджень, медичних і стоматологічних маніпуляцій.
Перелік та назви дисциплін навчального плану розроблено з урахуванням набутих  здобувачами вищої освіти у 
майбутньому інтегральних, загальних та фахових компетентностей, http://maem.kiev.ua/wp-
content/uploads/2021/04/opp-stom-2021.pdf розроблених відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 221 
«Стоматологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Навчальний план за спеціальністю 221 «Стоматологія» http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/04/nav-pl-st-
2021.pdf охоплює два етапи додипломної підготовки лікаря: доклінічний і клінічний. Структура навчального плану 
є предметно-інтегрованою і зорієнтована на дотримання логічної послідовності викладання дисциплін, що 
підтверджується структурно-логічною схемою і складається із відповідних циклів  підготовки: загальної, 
професійної підготовки, відповідно до додатку 2 цього звіту.  
ОПП містить 34 освітніх компонента (далі-ОК)  (300 кредитів ЄКТС), з них: вивчення дисциплін загального циклу 
становить 14 освітніх компонентів (59 кредита ЄКТС),  нормативних дисциплін професійної підготовки 20 ОК (145 
кредитів ЄКТС), 75 кредитів ЄКТС вибіркових дисциплін, 21 кредит становить виробнича практика: догляд за 
хворими/сестринська- 6 кредитів, лікарська практика -4 кредита, стоматологічна практика – 11 кредитів   
(відповідно до Навчального плану та логічно-структурної схеми). 
Підготовка фахівців базується на аудиторних заняттях (лекційних, семінарських та практичних) і під час годин 
самостійної роботи. Аудиторні години складають 57% від загального обсягу годин підготовки здобувачів вищої 
освіти. Лекційні заняття складають 20% від аудиторних годин. 
Під час практичної підготовки здобувачі вищої освіти мають можливість оволодіти анамнестичними, клінічними, 
лабораторними, рентгенологічними та функціональними методами діагностики згідно з протоколами надання 
медичної допомоги; технологіями діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань, 
управлінням та організацією роботи в галузі охорони здоров’я, що передбачено змістом ОПП за спеціальністю 
«Стоматологія».

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

З метою забезпечення можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти, в 
Академії розроблено систему можливості вибору студентами дисциплін з Циклу вибіркових дисциплін навчального 
плану також через індивідуальні навчальні плани студентів. Відповідно до «Положення про організацію освітнього 
процесу»   (http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/03/1.-Положеня-про-організацію-освітнього-процесу.pdf)  
кафедри Академії формують перелік і зміст вибіркових дисциплін за вибором студента. Перелік дисциплін, місце 
цих дисциплін у робочому навчальному плані, форми їх вивчення (аудиторна чи самостійна) та форми їх атестації 
визначаються Вченою радою Академії відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу».   
Індивідуальні навчальні плани студентів теж дають можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії. 
Індивідуальні навчальні плани складаються на кожний навчальний рік і містять інформацію про перелік і 
послідовність вивчення навчальних дисциплін і проходження практик, обсяг навчального навантаження за всіма 
видами навчальної діяльності, види та строки підсумкового семестрового контролю та атестації.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Здобувачі вищої освіти в Академії реалізують своє право на вибір навчальних дисциплін на підставі «Положення 
про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін» (http://maem.kiev.ua/wp-
content/uploads/2021/03/13.-Положення-про-порядок-та-умови-обрання-стиуд-відбіркових-дисциплін.pdf). З 
метою конкретизації планування та організації освітнього процесу на кожний навчальний рік складається робочий 
навчальний план, який формується на підставі навчального плану зі спеціальності «Стоматологія» та затвердженого 
переліку вибіркових дисциплін.
Завідувачі кафедр, що пропонують вибіркові дисципліни, забезпечують підготовку робочих навчальних програм 
(силабусів), навчально-методичних комплексів із дисциплін, методичних та організаційних матеріалів, необхідних 
для вивчення вибіркових дисциплін.
В основі системи вибіркових дисциплін лежить індивідуальний вибір кожного здобувача вищої освіти.  
Перелік та анотації дисциплін за вибором, що пропонуються на наступний навчальний рік, затверджуються Вченою 
радою Академії не пізніше червня місяця поточного навчального року. Для ознайомлення студентів із анотаціями 
навчальних дисциплін, що пропонуються до вивчення, їх до 20 серпня розміщують на веб-сайті Академії. В анотації 
вказуються попередні умови для вивчення дисципліни, мета дисципліни, очікувані результати навчання, теми 
аудиторних занять та самостійної роботи, також вказуються методи контролю результатів навчання.
Деканат організовує формування груп з урахуванням максимальної та мінімальної кількості здобувачів, які можуть 
одночасно вивчати дану дисципліну за вибором. Відомості про навчальні дисципліни, що вивчаються за вибором 
здобувачем вищої освіти, вносяться до Індивідуальних навчальних планів студентів.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється у формі виробничої практики, виробничої лікарської 
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практики  та виробничої стоматологічної практики. Виробнича практика на 2 курсі проводиться впродовж 
навчального року: з догляду за хворими – у 3 семестрі у відділеннях стаціонару (терапевтичних/хірургічних 
відділеннях); сестринська практика – у 4 семестрі в стоматологічних поліклініках, закріплюючи вміння і навички по 
догляду за хворими в обсязі обов’язків молодшого медичного персоналу та медичної сестри. На 3 курсі, 6-го 
семестру студенти проходять виробничу лікарську практику – з терапевтичної стоматології та профілактики 
стоматологічних захворювань. На 4 курсі, 8-го семестру – виробничу стоматологічну практику з терапевтичної, 
хірургічної та ортопедичної стоматології. На 5 курсі, 10-го семестру студенти проходять практику з дитячої 
стоматології, яка складається з циклів терапевтичної, хірургічної стоматології та ортодонтії. Перелік 
компетентностей, програмних результатів навчання, передбачених практичною підготовкою наявні у програмах 
практик (силабусах). http://maem.kiev.ua/kafedra-silabus-st/  Під час практичної підготовки здобувачі вищої освіти 
співпрацюють з роботодавцями, що має пріоритетне значення у процесі формування технологічного забезпечення 
практик та отримують компетентності,  які будуть корисні в їхній подальшій професійній діяльності. 

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

ОПП «Стоматологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти забезпечує набуття здобувачами вищої освіти 
соціальних навичок (soft skills), зокрема: навички комунікації: ОК.01,02, 05, 15,17, 25-31, 33-34; лідерство: ОК.25, 26-
31; здатність брати на себе відповідальність і працювати в критичних умовах: ОК. 25-31, 32, 33-34; вміння уникати та 
узгоджувати конфлікти: ОК.15, 17-24, 25-31; вміння працювати в команді: ОК.25-33; вміння управляти своїм часом: 
ОК 01-14, 15-25; розуміння важливості дедлайнів: ОК.01-20; 21-34; здатність системно мислити: ОК.04, 22-34; 
критичне мислення, здатність навчатися впродовж усього життя: ОК.01-34; соціальний інтелект: ОК.15-17, 19-25, 32-
34, відповідно до додатків 1,2 ОПП «Стоматологія». 
З метою набуття соціальних навичок під час освітнього процесу, в Академії застосовуються такі форми і методи 
навчання як: розвиток критичного мислення зокрема, диспути, інтелектуальні та наукові прикладні змагання, 
захист робіт під час практичних занять та виробничої практики; креативного мислення: моделювання, кейси, 
ситуаційні завдання; здатності навчатися впродовж усього життя: самонавчання, завдання з пошуку інформації, 
доповіді на конференціях; тренінгах, семінарах; уміння працювати в міжнародному та вітчизняному професійному 
середовищі. 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Досягнення програмних результатів навчання охоплює: освітні компоненти ( ОК.25-31), які спрямовані на здобуття 
фахових компетентностей ( ФК-1-4, 10, 12-13), що відповідають  профілактичній діяльності (ПРН-6-7, 14-15, 17); 
освітні компоненти (ОК. 21-23, 32-34) спрямовані на здобуття фахових компетентностей (ФК 3-5, 10-12, 14), що 
відповідають діагностичній діяльності (ПРН 1-5, 14-17); освітні компоненти (ОК. 26-31), спрямовані на здобуття 
фахових компетентностей (ФК 1-3, 6-12, 14- 16, 18), що відповідають лікувальній діяльності шляхом формування 
програмних результатів навчання (ПРН 1-23). Фахівець підготовлений до роботи за КВЕД ДК 009:2010. 
Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 
Розділ 86. Охорона здоровʼя 
Група 86.2 Медицина та стоматологічна практика Клас 86.23 Стоматологічна практика. 
Після підготовки в інтернатурі, резидентурі фахівцю присвоюється кваліфікація – лікар-стоматолог, який здатний 
виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну лікарську посаду: 
2222.2 Лікар-стоматолог-ортодонт, 
Лікар-стоматолог-ортопед, 
Лікар-стоматолог-терапевт, 
Лікар-стоматолог-хірург 

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу» навчальний час студента визначається кількістю 
облікових одиниць часу, призначених для засвоєння освітньо-професійної програми підготовки на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти. Навчальний план складено http://maem.kiev.ua/wp-
content/uploads/2021/04/nav-pl-st-2021.pdf: з розрахунку 5 років навчання (300 кредитів ЄКТС). Один навчальний 
рік триває не більше 40 тижнів і охоплює 60 кредитів (1 тиждень – 1,5 кредити ЄКТС), 1 кредит ЄКТС складає 30 
академічних годин. Навчальний рік становить 1800 академічних годин. Загальне навчальне навантаження охоплює 
час на проведення лекційних, семінарських і практичних занять, консультацій, практик, самостійної та 
індивідуальної роботи, контрольних заходів. Тижневе аудиторне навантаження становить до 40 академічних годин 
для студентів. Обсяг самостійної роботи – в межах 44-47% від загального обсягу годин. В освітньому процесі з 
урахуванням предметної області ОПП за спеціальністю «Стоматологія» переважають практичні заняття (80%), що 
дає змогу студентам здобути програмні результати навчання, удосконалити практичні вміння і навички, необхідні 
для майбутньої професії лікаря-стоматолога. 

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка за ОПП за спеціальністю «Стоматологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти в Академії не 
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передбачає підготовку здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти. 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://maem.kiev.ua/pravyla-pryjomu/ 

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Правила прийому на навчання в Академії http://maem.kiev.ua/pravyla-pryjomu/  розробляються  на підставі Умов 
прийому на навчання для здобуття вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 
11.10.2019 № 1285(зі змінами). З урахуванням цих Правил визначаються конкурсні предмети та мінімальні бали з 
профільних предметів. Мінімальні бали з непрофільного предмету встановлюється відповідно до шкали оцінювання 
ЗНО, яка визначає мінімальний бал для позитивної оцінки. Програми вступних випробувань формуються на основі 
програм ЗНО з акцентуванням на питаннях, які дозволяють встановити рівень повної загальної освіти і здатність 
опанувати професійну освіту. Коефіцієнти на конкурсні предмети Академія виставляє профільним предметам, а 
саме: для вступу на 1 курс: біологія, хімія, фізика-0,35; математика -0,30; українська мова -0,24. Для вступу на 2 
курс: фахове всупне випробування -0,40;  профільне ЗНО- 0,35. Усі рішення щодо вимог до вступників приймає 
Вчена рада Академії. Гарант ОПП, д.м.н., професор Куц П.В. бере участь  в засіданнях Вченої ради, на яких 
проводиться обговорення питань з   організації прийому до Академії. Зміни до правил прийому вносяться щороку 
відповідно до Умов прийому. До правил прийому 2020-2021 навчального року вносили зміни щодо термінів вступної 
кампанії і засобів подання документів.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється Положенням про порядок 
перезарахування навчальних дисциплін, визначення та ліквідація академічної різниці, яке оприлюднене на сайті 
Академії. Там же прописаний порядок перезарахування результатів навчання за умови використання інших 
кредитних систем на основі здійснення експертного оцінювання і визнання навчальних досягнень. Питання 
визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, розглядається комісією з визначення академічної різниці 
на підставі порівняльного аналізу освітніх програм і навчальних планів та передається на узгодження декану 
медичного факультету. 
На сайті Академії розміщена інформація про навчальні дисципліни з зазначенням кількості навчальних годин на 
кожен рік навчання. Ця інформація є загальнодоступною для кожного здобувача. http://maem.kiev.ua/wp-
content/uploads/2021/03/Навчальнгий-план-новий-медицина-2021.pdf 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

В ОПП за спеціальністю «Стоматологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти застосовується практика 
перезарахування і визнання досягнень щодо учасників освітнього процесу при переведенні їх із іншого закладу 
освіти (наприклад, ПВНЗ «Київський медичний університет», НМУ ім. О.О.Богомольця, ВНМУ ім.М.І.Пирогова 
тощо) на підставі академічної довідки, що врегульовано Положенням про порядок перезарахування навчальних 
дисциплін, визначення та ліквідація академічної різниці, яке оприлюднене на сайті Академії (http://maem.kiev.ua). 
Перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін проводиться на підставі порівняння навчальних 
планів та результатів навчання, зазначених в академічній довідці. 
Водночас, під час перезарахування форм підсумкового контролю з дисциплін екзамен може бути зарахованим як 
залік з відповідною оцінкою за шкалою ЄКТС; залік, якщо він був оцінений за шкалою ЄКТС, може бути 
зарахованим як іспит відповідною оцінкою за шкалою ЄКТС та переведеним у національну шкалу. 
На підставі диплому про раніше здобутий рівень вищої освіти перезарахування результатів навчання з навчальних 
дисциплін проводиться на підставі порівняння навчальних планів за спеціальністю та диплому про раніше здобутий 
рівень та складання академічної різниці.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти у форматі неформальної освіти в інших ЗВО, 
не відбувалися.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Враховуючи вище зазначене, прикладів не вказуємо
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4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Освітній процес в Академії здійснюється за такими формами: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, 
практична підготовка, контрольні заходи, самостійна робота. Основними видами навчальних занять є: лекція, 
практичне, семінарське, самостійна робота, індивідуальне заняття, консультація тощо.  
Також застосовуються активні та інтерактивні методи навчання, що сприяє розвитку критичного і клінічного 
мислення, самостійного прийняття рішення в конкретній ситуації, розвиває швидкість реакції з оптимальним 
варіантом вибору тактики, активізує здобувачів вищої освіти, розвиває аналітичні та комунікативні здібності, 
вміння діяти самостійно у реальній ситуації. 
До основних методів навчання відносяться: пояснювально-ілюстративний, практичний, наочний, словесний, робота 
з книгою, проблемного викладання, евристичний, дослідницький та інші. До методик та технологій, які передбачає 
ОПП віднесені збирання та аналіз інформації щодо тенденцій розвитку галузі охорони здоров'я; використання 
англійської мови у професійній діяльності; активна та безпосередня взаємодія викладача і студента; здійснення 
наукових досліджень проблем в медицині.
Залежно від змісту та особливостей кожного освітнього компоненту застосовується диференційний та 
індивідуальний підхід до вибору методів навчання. Відповідність методів навчання і викладання програмним 
результатам навчання обґрунтовується у таблиці 3 до відомостей про самооцінювання. 

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Студентоцентроване навчання у процесі реалізації ОПП забезпечується за рахунок:   використання інтерактивних 
методів навчання і викладання (лекцій, семінарів, практичних занять, тренінгів), самостійної роботи з виконанням 
індивідуальних та/чи групових проектів, відповідно до специфіки дисципліни, що переносить фокус освіти з 
викладача на студента; урахування потреб та побажань здобувачів та роботодавців, висловлених у їхніх відгуках та 
при зустрічах з ними, при формуванні та внесенні змін до ОПП; вільний вибір здобувачами дисциплін; створення 
робочих програм з дисциплін з урахуванням студентоцентрованого підходу, з переважанням годин, відведених на 
практичні та семінарські заняття та меншою кількістю лекційних годин, що дає можливість здобувачам збільшити 
об»єм практичних навичок.
Найбільш сприятливим в ефективності підготовки майбутніх фахівців лікарів є застосування форм, методів 
навчання і викладання зазначених у таблиці 3  до відомостей про самооцінювання.  Тому, в Академії, основною 
формою інформування здобувачів вищої освіти про освітні компоненти та навчально-методичні комплекси 
дисциплін є наявність силабусів, які представлені в таблиці 1 даного звіту.   Зміст силабусів щорічно переглядається 
і оновлюється.
Формування інтересу і позитивної мотивації до навчання та подальшої практичної діяльності здобувачів вищої 
освіти визначаються рівнем задоволеності методами навчання і викладання навчальних дисциплін відповідно до 
результатів опитувань. 

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Методи навчання і викладання, які застосовуються для здобувачів ОПП «Стоматологія» в Академії базуються на 
принципах свободи слова, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх 
результатів, вільного вибору методів і засобів навчання в межах затверджених навчальних планів і робочих 
навчальних програм з дисциплін. Викладач самостійно визначає, як саме читати лекцію, практичне чи іншого типу 
заняття, обирати навчальні матеріали, методи викладу матеріалу. Водночас принципи академічної свободи не 
заперечують підзвітності викладачів закладу, свободі отримання знань, вільного вибору напрямів і методологію 
власних наукових пошуків. 
Принцип академічної свободи реалізується також завдяки можливості оформлення індивідуального плану навчання 
здобувача вищої освіти. Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Академії,  принципи академічної 
свободи застосовується при обранні методів навчання та наповненні змісту робочих програм навчальних дисциплін, 
зміст яких доводиться до відома здобувачів вищої освіти на початку семестру на першому занятті. Згідно результатів 
опитування студентів, можна стверджувати, що принцип академічної свободи є пріоритетним і спрямованим на 
студентоцентрований підхід навчання.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Здобувачі вищої освіти в Академії, на початку навчального року, знайомляться зі стратегією розвитку Академії, 
освітньо-професійною програмою вибраної спеціальності, інформацією щодо цілей, змісту та очікуваних результатів 
навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів на сайті Академії. Інформація 
щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх 
компонентів висвітлена у робочих навчальних програмах дисциплін та у Положенні про рейтингову систему 
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оцінювання набутих знань та вмінь здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти, її критерії і правила  
(http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/03/12.-Положення-про-рейтингову-систему-оцінювання-набутих-
знань-та-вмінь-здобувачами.pdf)
На сайті Академії розміщена інформація з кожної дисципліни у вигляді силабусу (таблиця 1 даного звіту).  Така 
форма інформування здобувачів вищої освіти являється найбільш доступною і зрозумілою, що має перевагу над 
іншими формами. За результатами опитування здобувачів вищої освіти встановлено, що інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів 
сприяє прозорості, відкритості та гласності, а також зменшує вірогідність конфліктних ситуацій між викладачем та 
здобувачем вищої освіти.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Науково-дослідна робота студентів, що доповнює освітній процес за ОПП «Стоматологія» на другому 
(магістерському) рівні передбачає самостійну роботу студентів за межами безпосередньої програми навчання і 
охоплює: виконання індивідуальних досліджень; участь в роботі кафедральних наукових гуртків (гурток з 
Екотоксікометрії – керівник, к.б.н.Білик Т.І. та інші), олімпіадах, конкурсах; підготовку повідомлень за темами 
самостійного вивчення, доповідей з досліджуваних проблем на студентських наукових конференціях, семінарах, 
засіданнях круглих столів; публікацію результатів наукових досліджень. 
Елементи наукових досліджень у формі наукового пошуку (підготовка оглядів літератури, узагальнення передового 
практичного досвіду, застосування інформаційних технологій, тощо) студенти застосовують під час виконання 
наукових проектів із загальнотеоретичних і фахових навчальних дисциплін, а згодом ці елементи поширюються у 
наукових проектах.
Викладання переважної більшості фахових дисциплін базується на застосуванні дослідницьких методів та 
використанні науково-педагогічними працівниками результатів власних наукових досліджень.  
На кафедрі стоматологія науково-педагогічними працівниками виконуються ряд індивідуальних наукових тем 
науково-педагогічними працівниками, зокрема:
- д.м.н.,професор, Заслужений лікар України Куц П.В. досліджує тему «Прогнозування та профілактика ускладнень 
при дентальній імплантації (клініко-експериментальне дослідження)»;
- к.м.н. Криничко Л.Р досліджує тему «Вдосконалення інтра- та післяопераційної профілактики утворення 
патологічних рубців шкіри при хірургічному лікуванні кіст шиї ембріонального походження»; 
- к.м.н., доцент Гарляускайте І. Ю., досліджує тему «Ефективність лазеротерапії при підготовці хворих ішемічною 
хворобою серця до операції у щелепно-лицьовій ділянці»; 
- к.м.н. Колосова К. Ю., досліджує тему «Особливості перебігу та обгрунтування лікування червоного плескатого 
лишаю слизової оболонки порожнини рота у хворих на цукровий діабет» та інші.
Поєднання навчання і дослідження під час реалізації ОПП «Стоматологія» дає змогу викладачам переглянути зміст 
навчальних дисциплін відповідно до вимог, наукових підходів, удосконалювати форми співпраці зі студентами.   
Студенти залучаються до досліджень таких проблем, як: «Пластична та реконструктивна хірургія.», «Сучасна 
діагностика захворювань СНЩС та слинних залоз», «Сучасні технології суцільнолитого протезування», «Проблеми 
профілактики стоматологічних захворювань у дітей», «Актуальні проблеми дитячих травм щелепно-лицьової 
ділянки», «Лікування без болю». 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

У Академії перегляд освітніх компонентів проводиться щорічно і приймаються рішення щодо оновлення їх на 
засіданнях відповідних кафедр. Змiст освiтнiх компонентiв оновлюється викладачами на основі отриманої 
інформації під час участі у семінарах, тренінгах, наукових конференціях. Також використовуються здобутки, 
одержані науково-педагогічними працівниками під час проходження стажувань як в Україні, так і за кордоном. 
Наприклад: 
- д.м.н., професор Куц П.В. на основі власних наукових досліджень прогнозування та профілактики ускладнень при 
дентальній імплантації (клініко-експериментальне дослідження), виданих навчальних посібників з дентальної 
імплантології запропоновано новітню інформацію щодо змісту освітніх компонентів «Ортопедична стоматологія» і 
на основі рішення засідання кафедри стоматологія новітня інформація вноситься в зміст цього освітнього 
компоненту (щодо планування імплантації, сучасних хірургічних протоколів імплантації, методики зубного 
протезування на імплантантах тощо); 
- к.м.н., доцент  Гарляускайте І.Ю. власні наукові дослідження використовує під час вивчення дисципліни 
«Хірургічна стоматологія». В робочу програму з дисципліни «Хірургічна стоматологія»  запропонувала ввести в 
зміст освітнього компоненту способи лікування хронічного остеміеліту щелепи; 
- ОК «Терапевтична стоматологія» вдосконалено результатами наукових досліджень к.м.н. Колосової К.Ю., 
висвітленими у фаховій статті «Епідеміологічні аспекти патології тканин пародонту у хворих на цукровий діабет» 
шляхом введення нового теоретичного розділу в плани лекційних, практичних занять, завдань для самостійної 
роботи студентів, що знайшло відображення у силабусі  навчальної дисципліни «Терапевтична стоматологія».
Ініціаторами оновлення змісту освітніх компонентів виступають як викладачі кафедр, так й інші стейкхолдери. З 
урахуванням потреб професійної підготовки і запитів стейкхолдерів, викладачі медичного факультету Академії та 
кафедри стоматології щорічно переглядають змістовне наповнення навчальних і робочих програм фахових 
дисциплін (силабусів), враховуючи доступні для студентів навчально-наукові публікації в стоматологічній галузі.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Для ознайомлення із сучасними досягненнями світової науки у галузі стоматології використовується безкоштовний 
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електронний доступ до науково-практичних журналів англійською мовою «Open ournal of Stomatology» 
(https://www.scirp.org/journal/ojst/), «World Journal of Stomatology» (https://www.wjgnet.com/2218-6263/index.htm). 
Протягом березня-квітня в рамках інтернаціоналізації освітнього процесу   за ініціативою   ПВНЗ «Міжнародна 
академія екології та медицини» було проведено ряд Всеукраїнських науково-практичних конференцій з 
міжнародною участю» (http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/03/Informlist-18-19.-8.pdf.pdf) 18-19 березня 
2021 року «Метаболічні розлади населення України: вплив екологічних та стресових факторів», 07-08 квітня 2021 
року (http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/03/Informlist-07-08.04.1-uk.pdf)    «Еколого-гігієнічні аспекти 
здоров»я та біобезпеки населення». Учасники мають можливість розмістити свої статті за матеріалами доповідей в 
журналах:   «International journal of Healthcare Management» (Scopus), «Scientific journal – Materials and Technology» 
(Scopus).
Науково-педагогічні працівники кафедри стоматологія приймають участь в міжнародних науково-практичних  
конференціях, зокрема, 11.03.2020 приймали участь в науково-практичній конференції   «Інноваційні технології в 
сучасній стоматології» в рамках IX Стоматологічного форуму в м.  Івано-Франківську.  

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Форми контрольних заходів з навчальних дисциплін відображені в ОПП та робочому і навчальному планах 
відповідно до п.9.6 «Положення про організацію освітнього процесу» (http://maem.kiev.ua/wp-
content/uploads/2021/03/1.-Положеня-про-організацію-освітнього-процесу.pdf). Оцінювання успішності здобувачів 
вищої освіти складається з поточного контролю та підсумкового (семестрового) контролю, які є системою 
накопичення рейтингових балів здобувачів вищої освіти у процесі навчання відповідно до ЄКТС. 
Визначені максимальні та мінімальні бали з кожного контрольного заходу з урахуванням певного рівня набутих 
здобувачами знань відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінювання набутих знань та вмінь 
здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти, її критерії і правила». Форми контрольних заходів та 
критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими, доступними, дають можливість встановити 
досягнення здобувачем вищої освіти, результатів навчання для окремого освітнього компонента та ОПП в цілому. 
Дотримання правил проведення контрольних заходів, забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема 
охоплюють процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Згідно з матрицею відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання, які відображені у таблиці 3 даного звіту, в ОПП за спеціальністю «Стоматологія» використовуються 
такі методи контролю, як: усне та письмове опитування, перевірка самостійної роботи, контроль за виконанням 
індивідуальних завдань, тестування, самоконтроль, підсумковий модульний контроль, іспит чи залік, інтегрований 
іспит КРОК-1; КРОК-2 «Стоматологія», ОСКІ.

Під час практичних занять, у процесі проходження практик здійснюється перевірка виконання індивідуальних 
завдань, контроль оволодіння системою практичних професійних умінь та навичок студентами.

Метод самооцінки студентом передбачає критичне ставлення до своїх здібностей та можливостей, об’єктивно 
оцінити досягнуті результати. Підсумковий модульний контроль, залік чи іспит складають студенти за 
екзаменаційними білетами, у формі тестування або співбесіди.

Система контрольних заходів передбачає критерії оцінювання відповідно до «Положення про рейтингову систему 
оцінювання набутих знань та вмінь здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти, її критерії і правила» 
(http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/03/12.-Положення-про-рейтингову-систему-оцінювання-набутих-
знань-та-вмінь-здобувачами.pdf)

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

На сайті Академії в розділі «Навчання» розміщено графік освітнього процесу, який оновлюється кожний 
навчальний рік (http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/03/наказ-график-навчального-просесу.pdf). Терміни, 
зазначені у графіку допомагають студентам вдало спланувати час для підготовки до проходження контрольних 
заходів з відповідних дисциплін. 
Здобувачі вищої освіти мають можливість ознайомитися з інформацією про форми контрольних заходів та критерії 
оцінювання самостійно за посиланням на  робочі програми навчальних дисциплін або силабуси 
(http://maem.kiev.ua/orhanizatsiia-osvitnoho-protsesu/). 
Разом з тим, детальна інформація про конкретні контрольні заходи та критерії оцінювання надається студентам на 
перших заняттях з кожної навчальної дисципліни. 
Відповідно до розроблених критеріїв оцінювання знань студентів з конкретної навчальної дисципліни викладач 
після кожного практичного заняття відображає в журналі академічної групи поточну рейтингову успішність 
студента. Інформація щодо підсумкового контролю та критеріїв оцінювання надається в усній формі не пізніше, ніж 
за один місяць до проведення контролю. 
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Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Атестація за освітньо-професійною програмою підготовки спеціальності 221 «Стоматологія» здійснюється у формі 
єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) та об’єднаного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ), ЄДКІ 
здійснюється згідно «Положення про порядок проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ)» 
(http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/03/15.-Положення-про-порядок-проведення-ЄДКІ.pdf) і «Положення 
про порядок  проведення об»єктивного  структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) (http://maem.kiev.ua/wp-
content/uploads/2021/03/10.-Положення-про-орг-і-поря-проведення-та-оцінювання-обєктивного-структ-практ-
іспиту.pdf) та складається з таких компонентів: 
- інтегрований тестовий іспит «КРОК», який оцінює відповідність якості підготовки фахівців стандартам вищої 
освіти і проводиться Центром тестування при МОЗ України;
 - іспит з англійської мови професійного спрямування, який оцінює компетентність здобувача вищої освіти з 
володіння професійною англійською мовою і проводиться Центром тестування при МОЗ України; 
- об’єктивний структурований клінічний іспит, який оцінює готовність випускника до провадження професійної 
діяльності відповідно до вимог стандарту вищої освіти шляхом демонстрування практичних (клінічних) 
компонентів професійної компетентності на реальному об’єкті або на моделі. Строк і тривалість проведення 
атестації здобувачів вищої освіти визначається графіком освітнього процесу та регулюються нормативно-правовими 
документами Академії.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регламентується: Положенням про організацію освітнього процесу 
(http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/03/1.-Положеня-про-організацію-освітнього-процесу.pdf),  
Положенням про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії (http://maem.kiev.ua/wp-
content/uploads/2021/03/16.-Положення-про-порядок-ствіорення-та-оргн-роботи-екзам-комісії-та-атестації.pdf),  
Положенням про рейтингову систему оцінювання набутих знань та вмінь здобувачами другого (магістерського) 
рівня вищої освіти, її критерії і правила (http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/03/12.-Положення-про-
рейтингову-систему-оцінювання-набутих-знань-та-вмінь-здобувачами.pdf), Положенням про апеляцію результатів 
підсумкового контролю (http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/03/17.-Положення-про-апеляцію-
результатів-підсуткового-контролю-дисциплін.pdf),  а також вони містять процедури   процедури повторної здачі та 
оскарження результатів навчання.  Навчальний план http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/04/nav-pl-st-
2021.pdf  є  основою для складання графіку освітнього процесу, відображає календарні строки окремих етапів 
освітнього процесу, у тому числі, контрольних заходів. Графік проведення підсумкової атестації затверджується 
наказом ректора Академії й оприлюднюється на інформаційних стендах та веб-сайті Академії http://maem.kiev.ua/ 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується: рівними умовами для всіх здобувачів (тривалість контрольного заходу, 
його зміст та кількість завдань, механізм підрахунку результатів тощо) і відкритістю інформації про умови 
проведення контрольних заходів та єдиними критеріями оцінювання відповідно до «Положення про рейтингову 
систему оцінювання набутих знань та вмінь здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти, її критерії і 
правила» і «Положення про організацію освітнього процесу». 
З метою врахування думки студентів щодо якості та об’єктивності системи оцінювання в Академії проводяться 
соціологічні опитування студентів та студентський моніторинг якості освітнього процесу. Процедури запобiгання та 
врегулювання конфлiкту iнтересiв висвітлено в Положенні про дотримання академічної доброчесності науково-
педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти учасників освітнього процесу (http://maem.kiev.ua/wp-
content/uploads/2021/03/5.-Положення-про-академічну-доброчесність.pdf).
З метою моніторингу дотримання членами академічної спільноти морально-етичних та правових норм створюється 
Апеляційна комісія, яка уповноважена розглядати заяви щодо порушення кодексу корпоративної етики та 
порушення оцінювання рівня знань здобувачів вищої освіти.   
Випадків оскарження результатів контрольних заходів, а також конфлікту інтересів протягом 2019-2021 років - не 
відбувалося.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Повторне проходження контрольних заходів в Академії урегульовується графіком проведення заліково-
екзаменаційної сесії, у якому визначено день ліквідації академічної неуспішності. Здобувач вищої освіти у 
відведений день та час має можливість повторно пройти контрольний захід, щоб отримати позитивний результат. 
Повторного проходження контрольних заходів, протягом 2019-2021 навчальних років здобувачами вищої освіти –не 
відбувалося.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Здобувач вищої освіти має право на оскарження дій науково-педагогічних працівників. У випадку незгоди з оцінкою 
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здобувач має право подати апеляцію. Апеляція подається після оприлюднення оцінок з обов’язковим 
повідомленням завідувача відповідної кафедри. Відповідно до «Положення про апеляцію результатів підсумкового 
контролю з дисципліни» (http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/03/17.-Положення-про-апеляцію-
результатів-підсуткового-контролю-дисциплін.pdf, у випадку надходження апеляції, наказом ректора створюється 
комісія для її розгляду.  
Комісія розглядає апеляції з приводу порушення процедури проведення контрольних заходів протягом трьох 
календарних днів після їх подання. За наслідками розгляду апеляції комісія приймає одне з двох рішень: 
«Виставлена оцінка з дисципліни (назва дисципліни) відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється» 
або «Виставлена оцінка з дисципліни (назва дисципліни) не відповідає рівню і якості виконаної роботи та 
збільшується на N балів» (відповідно до критеріїв оцінювання рівнів знань в Академії. 
Упродовж усього періоду здійснення освітньої діяльності серед здобувачів ОПП за спеціальінстю «Стоматологія» 
випадків оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів - не зафіксовано.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

В Академії розроблено та затверджено «Положення про дотримання академiчної доброчесності науково-
педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти» (http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/03/5.-
Положення-про-академічну-доброчесність.pdf. Положення розроблено на пiдставi діючого законодавства України: 
Конституцiї України, Законiв України «Про освiту», «Про вищу освiту», «Про запобігання корупцiї», Статуту 
Академії (http://maem.kiev.ua/ustanovchi-dokumenty/ . 
Ці документи спрямовані на підтримку ефективної системи дотримання академічної доброчесності, яка 
поширюється на наукові та навчально-методичні праці учасників освітнього процесу.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Особи, які набули статус здобувачів вищої освіти, та нові працівники Академії беруть на себе зобов’язання 
дотримуватись академічної доброчесності та упродовж двох місяців з моменту зарахування на навчання / прийняття 
на роботу підписують Декларацію про академічну доброчесність (http://maem.kiev.ua/korysna-informatsiia/5 .
Підписання Декларацій про дотримання академічної доброчесності повинно стати обов’язковим атрибутом 
усвідомлення здобувачами вищої освіти та співробітниками закладу вищої освіти.  
За потреби, додаткова перевірка може здійснювалася іншими вільнодоступними системами. Перевірка робіт 
здійснюється на основі внутрішньої бази документів Академії (наприклад, синхронізованої з електронним архівом 
бібліотеки) та відкритих Інтернет-ресурсів, що регулюється Положенням про організацію освітнього процесу, 
Положенням про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами 
вищої освіти, Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (http://maem.kiev.ua/wp-
content/uploads/2021/03/9.-Положення-про-внутрішню-систему-забезпечення-якості-освітньої-діяльності.pdf.
В Академії використовується комплекс профілактичних заходів для запобігання недотримання норм та правил 
академічної доброчесності: ознайомлення здобувачів вищої освіти із Положеннями; інформування здобувачів вищої 
освіти про необхідність дотримання правил академічної доброчесності. 

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти за ОПП за спеціальністю «Стоматологія» 
та попередження фактів академічної недоброчесності в Академії проводиться відповідно до «Положення про 
дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти» 
«Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти». Ці положення розміщені на сайті Академії 
maem.kiev.ua .
При популяризації академічної доброчесності, викладачі Академії вдосконалюють власну кваліфікацію у питаннях 
сучасного академічного письма. Зокрема, особистим прикладом, демонструють на лекціях роботу з джерелами, 
посилаються на них, озвучують першоджерела під час проведення навчального заняття, включаючи короткі 
завдання по роботі із якісними науковими джерелами.  

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Випадків порушень академічної доброчесності протягом 2019 – 2021 років в Академії не було встановлено.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Для досягнення визначених ОПП за спеціальністю «Стоматологія» цілей та програмних результатів навчання 
задіяні науково-педагогічні працівники з відповідною академічною та/або професійною кваліфікацією (таблиця 2 
даного звіту). 
Добір науково-педагогічних працівників регулюється Правилами внутрішнього розпорядку Академії 
(http://maem.kiev.ua/umovy-navchannia-ta-prozhyvannia/ і ґрунтується на Законах України «Про освіту», «Про вищу 
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освіту», рекомендаціях щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 
працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затверджених наказом Міністерства освіти і 
науки України від 05.10.2015 № 1005 зі змінами.
При цьому обов’язково враховується наявнiсть досвiду професiйної дiяльностi, що дозволяє фахово викладати 
дисциплiну. До Академії працівники приймаються відповідно до своїх фаху і кваліфікації, за трудовими договорами, 
контрактами відповідно до чинного законодавства України. 
Академiчна та професiйна квалiфiкацiя викладачiв, задiяних до реалiзацiї ОПП, забезпечує досягнення визначених 
вiдповiдною програмою цiлей та програмних результатiв навчання. Монiторинг якостi освiтньої дiяльностi та 
оцiнювання науково-педагогiчних працiвникiв здiйснюється шляхом визначення їх рейтингiв згідно з Положенням 
про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти.  

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Академія залучає роботодавців на стадії визначення мети програми та результатів навчання, з врахуванням 
сучасних лікувально-технічних технологій для  подальшого вдосконалення технологічного наповнення освітньої 
програми. Така співпраця сприяє:
- інтенсивному ознайомленню здобувачів вищої освіти із аспектами майбутньої лікарської діяльності; 
- формуванню осмисленого ставлення до навчальних дисциплін, які вивчаються, до основ фахової діяльності; 
- формуванню поваги до професії.
Елементами досягнення цілей та мети освітньо-професійної програми є укладання договорів про співпрацю із 
стоматологічними клініками, клінічними лікарнями на предмет проходження студентами різних видів практик, 
участі у науково-практичних конференціях тощо ( наприклад, Київська міська клінічна лікарня №4, ТОВ 
«Міждисциплінарний дентальний центр  ім. Ю.В.Опанасюка», Київська міська клінічна лікарня №1 та інші).
Окрім того, роботодавці долучаються до організації та проведення освітнього процесу (читають лекції, проводять 
практичні заняття, тренінги, майстер-класи, on-line та виїзні співбесіди із здобувачами вищої освіти з метою їх 
подальшого працевлаштування.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Академія активно залучає до проведення аудиторних занять за ОПП «Стоматологія» професіоналів-практиків, 
експертів у стоматології, представників роботодавців. 
Так, викладач кафедри Стоматології к.м.н. Криничко Л.Р. є організатором та керівником декількох стоматологічних 
клінік м. Києва й активно презентує свій досвід роботи під час проведення лекційних та практичних занять із 
навчальної дисципліни «Терапевтична  стоматологія», поєднує навчання і  працевлаштування випускників 
Академії. 
Для викладання курсів із «Хірургічної стоматології» залучені лікарі-практики, зокрема: в.о. завідувача кафедри 
стоматології Академії, д.м.н., професор, Заслужений лікар України Куц П.В. на клінічній стоматологічній базі ТОВ 
«Дент Лаунж», Платонова Н.Ю. та інші.
Навчальні дисципліни «Ортопедична стоматологія» та «Ортодонтія» проводяться в медичному закладі «Академічна 
стоматологія» науковцями та лікарями-практиками. 
Поєднувати теоретичні та практичні знання здобувачам допомагають професіонали-практики, представники 
роботодавців та інші стейкхолдери.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Наявна дієва система професійного розвитку НПП, яка відповідає потребам та інтересам самих викладачів. План 
підвищення кваліфікації  та стажування науково-педагогічних працівників в Академії є невід’ємною частиною цієї 
системи. 
Вибір форм підвищення свого професійного розвитку для НПП вільний. Всі аспекти підвищення кваліфікації та 
стажування викладачів регламентуються Положенням про професійний розвиток  науково-педагогічних 
працівників (http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/03/23.-Положення-про-професійний-розвиток-науково-
педагогічних-працівників.pdf
План підвищення професійного розвитку викладачів ОПП за спеціальністю «Стоматологія» складається на 5 років 
та переглядається щорічно (вносяться певні зміни) на засіданнях кафедр. Так, завідувач кафедри фундаментальних 
дисциплін з курсом фармакології, д.б.н., доцент Верголяс М.Р. отримала сертифікат про науково-педагогічне 
стажування на тему: «Інноваційні методи організації освітнього процесу для здобувачів медичної освіти в Україні та 
країнах ЄС». Стажування проходило в Куявському університеті у Влоцлавеку (Польща) та інші.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

За зразкове виконання своїх обов»язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці та за інші досягнення в 
роботі в Академії існує система заохочення згідно р.8. «Правила внутрішнього розпорядку Приватного вищого 
навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини»» .

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
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Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фінансові та матеріально-технічні ресурси (забезпечення приміщеннями навчального призначення (2009,0 м2), в 
тому числі, спеціалізованих; інформаційними ресурсами та мультимедійним обладнанням (1044,0 м2); наявність 
соціально-побутової інфраструктури: бібліотеки, у тому числі читальної зали, пунктів харчування, актових залів, 
спортивного залу, медичного пункту; гуртожитку тощо). Навчально-методичне забезпечення ОПП 221 
«Стоматологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти надає можливості досягнути визначених ОПП цілей та 
програмних результатів навчання. Практичну і клінічну підготовку забезпечують клінічні бази, з якими укладені 
договори про співпрацю (ТОВ «Міждисциплінарний дентальний центр  ім. Ю.В.Опанасюка», Київська міська 
клінічна лікарня №1, ФОП «Арушанян Е.Г.» та інші) і, які мають можливість забезпечувати здобувачів вищої освіти 
необхідним медичним обладнанням і приладами, витратними матеріалами та засобами медичного призначення. 
Академія забезпечує безкоштовний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури та 
інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та/або науково-дослідної діяльності в межах ОПП. 
Здобувачі ОПП «Стоматологія» мають вільний доступ до фондів та електронних каталогів бібліотеки Академії, де 
містяться навчально-методичні матеріали з дисциплін навчального плану. 

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище  забезпечує потреби та інтереси здобувачів вищої освіти за ОПП шляхом надання: вибору 
навчальних дисциплін у межах ОПП та робочого навчального плану в обсязі не менше як 25% від загальної кількості 
кредитів ЄКТС, користуватися навчальним контентом; можливості брати участь у науково-дослідних проєктах, 
конференціях, олімпіадах, тренінгах, конкурсах; академічної мобільності; участі в обговоренні питань з 
удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, побуту, оздоровлення; участі в 
діяльності органів студентського самоврядування факультету, Академії, Вченої ради Академії. Результати 
анкетування, проведеного серед здобувачів вищої освіти  показали, що здобувачі вищої освіти в цілому (78,4%) 
http://maem.kiev.ua/an-re-op/   задоволені можливостями, які надає їм освітнє середовище Академії. 
Академія забезпечує вільний доступ здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури відповідно до договорів 
про співпрацю (бібліотека, читальна зала, спортивний зал, спортивний майданчик, сучасний гуртожиток, актові 
зали (2) та інші приміщення), інформаційних ресурсів (7 комп’ютерних класів), необхідних для навчання, наукової 
діяльності. Для забезпечення якісної підготовки фахівців за ОПП за спеціальністю «Стоматологія» належним 
чином обладнані спеціалізовані кабінети з відповідним матеріальним забезпеченням (табл.1 поданого звіту). 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти забезпечується системою заходів 
щодо охорони праці, дотримання техніки безпеки, санітарних норм та правил, а також правил протипожежної 
безпеки. 
 На практичних заняттях регулярно проводяться інструктажі з техніки безпеки. Функціонує медичний пункт. 
Адміністрація Академії тісно співпрацює з органами студентського самоврядування щодо безпечності освітнього 
середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти про що регламентує «Положення про органи 
студентського самоврядування» http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/03/24.-Положення-про-органи-
ситудентського-самоврядування.pdf . 
З метою надання психологічної підтримки здобувачам вищої освіти в Академії створено психологічну службу, яка 
діє у відповідності із Положенням про психологічну службу http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/03/11.-
Положення-про-психологічну-службу.pdf.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Комунікація викладачів із здобувачами здійснюється безпосередньо під час лекцій, практичних занять, 
консультацій тощо. У разі конфліктних або складних ситуацій до вирішення питань залучається завідувач кафедри, 
працівники деканату або ректорату. Така комунікація між викладачами і здобувачами вищої освіти є ефективною.
Організаційна підтримка надається здобувачам вищої освіти під час формування індивідуальної освітньої траєкторії 
студента.  
Забезпечення здобувачам інформаційної, соціальної та організаційної підтримки здійснюється органом 
студентського самоврядування Академії - Студентською радою. Метою діяльності Студентської ради є сприяння 
виконанню студентами своїх обов»язків та створення умов для самореалізації особистості студентів Академії і 
формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. 
Діяльність студентського самоврядування  спрямована на забезпечення виховання духовності та культури студентів 
Академії, зростання у студентської молоді соціальної активності. Цей дорадчий орган забезпечує здобувачам 
інформаційну, соціальну та організаційну підтримку, надаючи можливість долучатися до соціальної діяльності, 
організації різноманітних комунікативних активностей (квести, концерти, професійні турніри та конкурси тощо). 
Органи студентського самоврядування Академії забезпечують захист прав і інтересів здобувачів освіти 
регламентуючись     Положенням про органи студентського самоврядування.
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Сприяти професійному зростанню здобувачів ОПП за спеціальністю «Стоматологія», створювати умови для більш 
повної їх самореалізації у науковій, професійній, освітній, культурній діяльності, забезпечивши інформаційний 
обмін, допомагають всі структурні підрозділи Академії відповідно до свого функціоналу з врахуванням вимог 
Статуту http://maem.kiev.ua/ustanovchi-dokumenty/.
     Для консультативної підтримки здобувачів вищої освіти долучаються представники від роботодавців, які беруть 
участь у наукових конференціях, науково-практичних семінарах кафедри, круглих столах де вони діляться власним 
досвідом роботи в медицині.
За результатами опитування, 78,4% здобувачів позитивно оцінюють освітню підготовку в Академії. Вони вважають 
достатньою соціальну, організаційну та інформаційну підтримку. 72,6% здобувачів вважають, що отримали навички 
спілкування, комунікації http://maem.kiev.ua/an-re-op/, що і є підтвердженням належної організації механізмів 
освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти Академії.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

На сайті Академії розміщено детально інформацію для осіб, які мають право на спеціальні умови вступу, подано 
механізм зарахування окремих категорій вступників http://maem.kiev.ua/pravyla-pryjomu/ . 
Забезпечено доступність до навчальних приміщень для осіб із інвалідністю та інших маломобільних груп населення 
відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, зокрема безперешкодний під’їзд автомобільного 
транспорту до спеціально обладнаного входу до навчального корпусу, який не містить сходинок, порогів і надає 
можливості безперешкодного доступу до навчальних приміщень особам з інвалідністю та інших маломобільним 
групам населення.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

В Академії існує досить чітка політика і процедура врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із 
сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією),  які діють відповідно до «Положення про запобігання, 
попередження та врегулювання випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією» 
http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/03/25.-Положення-про-запобігання-попередженнями-та-
врегулюваннями-випадків-сексуального-домаганння.pdf, «Положення про уповноважену особу з питань 
запобігання та виявлення корупції»   http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/03/26.-Положення-про-
уповноважену-особу-з-питань-корупції.pdf і є доступними для всіх учасників освітнього процесу і послідовно 
дотримуються під час реалізації ОПП за спеціальністю «Стоматологія».
Освітня діяльність в Академії базується на принципах дотримання демократичних цінностей свободи, 
справедливості, рівності прав і можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації; відкритості та 
прозорості. 
Зокрема, в Академії працює Психологічна служба, завданням якої є психологічне забезпечення та підвищення 
ефективності науково-навчального процесу, захист психологічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його 
учасників: студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників, сприяння повноцінному особистісному й 
інтелектуальному розвитку студентів, створення сприятливих умов для формування мотивації до самоосвіти і 
саморозвитку, плідної навчальної та науково-дослідної діяльності для здобувачів вищої освіти 
http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/03/11.-Положення-про-психологічну-службу.pdf.
Впродовж періоду провадження освітньої діяльності за ОПП за спеціальністю «Стоматологія» випадків конфлікту 
інтересів – не зафіксовано.
У випадку виникнення врегулювання конфлікту інтересів в Академії буде   здійснюватися відповідно до Закону 
України  «Про запобігання корупції» та «Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення 
корупції» за допомогою одного з зазначених заходів: усунення працівника від виконання завдань; встановлення 
додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання; перегляду обсягу функціональних 
обов’язків працівника; переведення на іншу посаду; звільнення працівника.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Порядок розроблення, затвердження, моніторингу, періодичного перегляду та внесення змін до ОПП за 
спеціальністю «Стоматологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти Академії регулюються Положенням про 
організацію освітнього процесу http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/03/1.-Положеня-про-організацію-
освітнього-процесу.pdf, Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти http://maem.kiev.ua/wp-
content/uploads/2021/03/9.-Положення-про-внутрішню-систему-забезпечення-якості-освітньої-діяльності.pdf, 
Методичними  рекомендаціями щодо розробки освітньо-професійних програм підготовки здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей:  «Стоматологія», «Медицина» (http://maem.kiev.ua/wp-
content/uploads/2021/03/6.-Методичні-рекомендації-щодо-розробки-ОПП.pdf).
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Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Процедура перегляду ОПП включає: експертне оцінювання актуальності змісту, підготовленості випускників до 
професійної діяльності представниками роботодавців; оцінювання якості організації освітнього процесу 
здобувачами вищої освіти, моніторинг результатів навчання здобувачів; оцінювання актуальності змісту ОПП, 
відповідності найновішим дослідженням галузі охорони здоров»я, змінам потреб суспільства; узагальнення та 
оперативне реагування на поточну інформацію щодо змісту ОПП, проблемних ситуацій, порушень щодо реалізації 
змісту ОПП; визначення ефективності процедур оцінювання здобувачів, очікувань, потреб та задоволеності 
здобувачів змістом ОПП; оцінювання освітнього середовища.
 Оскільки ОПП була затверджена в 2019 році, наступний її перегляд і модернізація відбулися у  2020-2021 
навчальному році відповідно до затвердженого МОН України Стандарту вищої освіти спеціальності 221 
«Стоматологія». За результатами обговорення в освітню програму та Навчальний план поточного року було внесено 
зміни, а саме: переглянуто нормативні освітні компоненти (ОК); збільшено кількість кредитів на практичну 
підготовку; розширено перелік вибіркових ОК  (25% від загальної кількості кредитів припадає на вибіркові 
дисципліни, що відповідає вимогам пункту 15 статті 62 Закону України «Про вищу освіту») .  
Разом з освітньою програмою потребують періодичного аналізу та перегляду навчальні плани, робочі навчальні 
програми навчальних дисциплін відповідно до Методичних рекомендацій щодо розробки навчальних планів 
підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями «Стоматологія» і 
«Медицина»,  Методичних рекомендацій щодо розробки навчальних програм підготовки здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей: 221 «Стоматологія», «Медицина» (http://maem.kiev.ua/wp-
content/uploads/2021/03/7.-Метод-рекоменд-щодо-розроб-навчальних-програм.pdf) на предмет їх відповідності 
вимогам ринку праці, потребам здобувачів вищої освіти тощо. Моніторинг і перегляд ОПП здійснюється шляхом 
реалізації освітньої програми та її компонентів відповідно до чіткої структури та плану впровадження;   шляхом 
опитування студентів, НПП з метою оцінювання викладання, навчання, обов’язково роботодавців; використання 
системи зворотного та прямого зв’язку для аналізу результатів оцінювання та очікуваних розробок у предметній 
області з урахуванням потреб суспільства та наукового середовища. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до процесу 
періодичного перегляду освітньої програми спеціальності 221 «Стоматологія» та інших процедур забезпечення її 
якості як партнери. Члени студентського самоврядування є учасниками засідань робочої групи  для розроблення 
освітньо-професійної програми зі спеціальності 221 «Стоматологія». Моніторинг програми та її компонентів 
відбувається шляхом опитування здобувачів вищої освіти та НПП з метою оцінювання викладання, навчання та 
оцінювання, а також вихідної інформації відповідно до показника успішності. Використовується система зворотного 
та прямого зв’язку для аналізу результатів оцінювання та очікуваних  результатів навчання з врахуванням потреб 
суспільства та наукового середовища. 
На засіданнях ради органів студентського самоврядування обговорюються новітні тенденції в галузі охорони 
здоров'я та визначаються питання, які студенти бажають опанувати в ході вивчення дисциплін ОПП 
«Стоматологія», обговорюються пропозиції та побажання здобувачів, які потім передаються та обговорюються на 
засіданнях кафедр, Вченої ради із залученням роботодавців та представників органів студентського самоврядування. 
Зa результaтaми цих зaходiв робочою групою розробляються пропозицiї щодо внесення змiн до ОПП 
«Стоматологія».

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Згідно з Положенням про органи студентського самоврядування http://maem.kiev.ua/wp-
content/uploads/2021/03/24.-Положення-про-органи-ситудентського-самоврядування.pdf студенти мають право 
вносити пропозиції щодо контролю за якістю освітнього процесу; сприяти навчальній, науковій та творчій 
діяльності студентів; брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та 
представниками адміністрації або студентами та викладачами; спільно з відповідними структурними підрозділами 
Академії сприяти забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги 
студентам; мають право бути представниками в колегіальних та робочих органах Академії; вносити пропозиції щодо 
змісту навчальних планів та програм.
Органи студентського самоврядування залучаються до аналізу та узагальнення зауважень і пропозицій студентів 
щодо організації освітнього процесу і звертаються до адміністрації Академії з пропозиціями щодо їх вирішення. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Елементами досягнення цілей та мети освітньо-професійної програми є укладання угод про співпрацю із 
медичними та стоматологічними закладами на предмет проходження студентами різних видів практик, участі у 
науково-практичних конференціях тощо. До процедури формування та перегляду освітньої програми та варіативної 
частини навчального плану підготовки здобувачів ОПП «Стоматологія» активно залучаються представники 
лікувальних і стоматологічних установ, які є потенційними роботодавцями для випускників спеціальності   
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«Стоматологія». У межах забезпечення якості ОПП «Стоматологія» Академією були укладені Договори про 
співпрацю з такими лікувальними закладами, як: КНП «КММЦ «Академія здоров’я людини», КНП «Київський 
міський пологовий будинок №5», КНП «Київська міська клінічна лікарня №1», КНП «Київська міська клінічна 
лікарня №1», ТОВ «Міждисциплінарний дентальний центр  ім. Ю.В. Опанасюка», ФОП «Арушанян Е.Г.» та інші 
(http://www.edbo.gov.ua/profile/UniversityBuilding).
 Крім того, дієвою формою врахування інтересів роботодавців в ОПП  за спеціальністю 221 «Стоматологія» є 
проведення конференцій, семінарів, круглих столів, майстер-класів. 
 З метою внесення пропозицій, зауважень та рецензій до ОПП за спеціальністю «Стоматологія» створено розділ 
обговорення ОПП на веб-сайті Академії http://maem.kiev.ua/kontakty-3/

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Академія продовжує роботу збирання та врахування інформації щодо кар’єрного зростання та траєкторій 
працевлаштування випускників попередніх років з спеціальності «Стоматологія» освітньо-кваліфікаційного рівня  
«спеціаліст» на сьогодні.  
Випуску за ОПП з «Стоматології» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Академія ще не здійснювала. 

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Реалізація ОПП «Стоматологія» розпочалася з 2020-2021 навчального року. Тому,  сучасні тенденції розвитку та 
управління вищою освітою необхідно визначати у більш тісній співпраці з роботодавцями та стейкхолдерами; 
залучати  до створення системи якості не лише академічної спільноти, а й інших зацікавлених осіб; необхідно 
застосовувати сучасні форми навчання та контроль за якістю освітньої діяльності.
Саме тому, з метою забезпечення якості освіти в Академії та за ОПП «Стоматологія», заплановано проведення таких 
заходів: оновлення нормативної бази відповідно до сучасних вимог розвитку та управління вищою освітою; 
вдосконалення ОПП «Стоматологія» відповідно до прийнятого Стандарту вищої освіти за спеціальністю 221 
«Стоматологія»; налагодження співпраці з роботодавцями шляхом укладання угод про співпрацю; запровадження 
інноваційних методів навчання, спрямованих на інтеграцію навчальної та дослідницької діяльності. 
Для підвищення ефективності функціонування внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в Академії 
необхідно розширити студентоцентрований підхід, який розглядає здобувача вищої освіти як суб’єкта з власними 
унікальними інтересами, потребами і досвідом, спроможного бути самостійним і відповідальним учасником 
освітнього процесу.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

ОПП «Стоматологія» за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» акредитується 
вперше.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Функції та сфери відповідальності за організацію процедур внутрішнього забезпечення якості освіти покладаються 
на Вчену раду Академії
(http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/03/9.-Положення-про-внутрішню-систему-забезпечення-якості-
освітньої-діяльності.pdf).
Центральна методична рада створена для планування і обговорення проектів нормативних, навчально-методичних 
документів, розроблення рекомендацій з удосконалення якості навчального процесу та модернізації його науково-
методичного забезпечення в Академії (http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/03/Положення-про-
центральну-методичну-раду.pdf).
Навчально- методичний відділ: здійснює контроль над змістом освіти і якістю викладання; організацією 
підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності НПП (http://maem.kiev.ua/wp-
content/uploads/2021/03/Положення-про-навчально-методичний-відділ.pdf). Кафедра та факультет: приймають 
участь у  навчальній, методичній   діяльності Академії; готують документацію для відкриття спеціальностей; 
розробляють заходи, спрямовані на підвищення якості підготовки фахівців; контролюють виконання навчальних 
планів і програм, проходження виробничої практики, проведення навчального процесу, підсумкового семестрового 
контролю.
 Студентське самоврядування: захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти в Академії, сприяння формуванню у 
студентів моральних та етичних норм (http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/03/24.-Положення-про-
органи-ситудентського-самоврядування.pdf).

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

- Вчена рада визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності 
Академії; визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти тощо;   
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«Положення про Вчену раду» http://maem.kiev.ua/2019/06/10/polozhennia-pro-vchenu-radu/
Центральна методична рада відповідає  за планування методичної роботи, обговорення проектів навчально-
методичних документів, розроблення рекомендацій з удосконалення якості навчального процесу та модернізацію 
його науково-методичного забезпечення; («Положення про Центральну методичну раду» http://maem.kiev.ua/wp-
content/uploads/2021/03/Положення-про-центральну-методичну-раду.pdf
- навчально-методичний відділ відповідає за аналіз і контроль навчально-методичного забезпечення освітнього 
процесу; координацію діяльності структурних підрозділів щодо контролю змісту освітнього процесу; участь в 
організації підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників);   «Положення про 
навчально-методичний відділ»
http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/03/Положення-про-навчально-методичний-відділ.pdf  
- деканат медичного факультету відповідає за організацію навчальної, методичної, наукової Академії. «Положення 
про деканат медичного факультету»  http://maem.kiev.ua/polozhennia-pro-dekanat/ );
- кафедри відповідають за провадження  освітньої, методичної та наукової діяльності.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Нормативну основу, яка регулює права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, складають: 
- Конституція України; 
- Закони України: «Про освіту»; «Про вищу освіту»; «Про наукову та науково-технічну діяльність»; 
- Постанови Кабінету Міністрів України (КМУ),
- Нормативно-розпорядчі документи Міністерства освіти і науки (МОН) України, Міністерства охорони здоров»я 
України та інших органів центральної влади.
В Академії права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регулюються: 
- Статутом Академії http://maem.kiev.ua/ustanovchi-dokumenty/ ); 
- Правилами внутрішнього трудового розпорядку Академії http://maem.kiev.ua/umovy-navchannia-ta-prozhyvannia/ 
); 
- «Положення про організацію освітнього процесу» http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/03/1.-Положеня-
про-організацію-освітнього-процесу.pdf
У цих положеннях викладено основні аспекти організації освітнього процесу, де дано чітке і зрозуміле пояснення 
правил і обов’язків усіх учасників освітнього процесу в Академії.
Вся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті Академії 
в розділі «Організація освітнього процесу»; 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

http://maem.kiev.ua/kontakty-3/

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

http://maem.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/04/opp-stom-2021.pdf 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

- професіоналізм і креативність науково-педагогічних працівників Академії із використанням кращих зразків 
передового досвіду зарубіжного та вітчизняного   викладання в поєднанні з практичними навиками та знаннями;
- послідовність та повнота викладання освітніх компонентів;
- обов’язкові компоненти ОПП забезпечують формування та розвиток основних професійних компетентностей 
здобувачів вищої освіти. Обсяг вибіркових дисциплін відповідає нормативним документам (25%). Практика на 
клінічних базах дозволяє сформувати компетентності, необхідні для професійної діяльності;
- запровадження в освітній процес сучасних практик, наукових та технічних досягнень у сфері стоматології;
- являється системною навчальною структурою, в якій встановлені міждисциплінарні зв’язки як на теоретичному 
так і на практичному рівнях;
- широке використання новітніх освітніх технологій  і сучасних програмних засобів;
- посилення змістово-технологічного наповнення навчальних дисциплін професійної підготовки, що враховує 
формування професійних компетентностей майбутніх фахівців;
- постійний зв’язок із роботодавцями і надання можливості проходження практичних занять та практики у сучасних 
стоматологічних клініках;
- студентоцентричний підхід, залучення студентів до обговорення усіх процесів у закладі;

Сторінка 20



-забезпечення діяльності органів студентського самоврядування та участі здобувачів вищої освіти у формуванні та 
реалізації самої програми й освітньої політики Академії.
Слабкі сторони:
Враховуючи епідеміологічну ситуацію та карантинні вимоги, що призвели до: 
-недостатньої активності роботи наукових гуртків;
-відсутності можливості залучати до реалізації освітнього процесу за вказаною ОПП  представників провідних 
світових університетів, проведення off-line зустрічей, семінарів, конференцій  на постійній основі;
- до зниження контигенту здобувачів вищої освіти з інших країн світу;
 -створення умов переходу використання матеріально-технічної бази по договорах про співробітництво з науковими 
та лікарськими закладами на арендні відносини.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Сучасний розвиток медичної науки і практики зумовлюють необхідність вносити корективи в підготовку та 
підвищення кваліфікації медичних працівників із наближенням їхньої освіти до європейських і міжнародних 
стандартів.
Однією із перспектив складової програми є також вдосконалення освітнього процесу з урахуванням попиту на ринку 
праці та реалізації здобутих знань у нових перспективних напрямах роботи за фахом.
Перспективами розвитку освітньо-професійної програми на найближчі роки будуть:
- поєднання освітньої, науково-дослідної роботи та лікувально-діагностичного процесу у медичній клініці Академії;
- максимальне наближення профілю нової програми до реальних потреб суспільства та ринку праці, збільшення 
придатності майбутнього випускника до працевлаштування;
 - розширення переліку вибіркових дисциплін відповідно до вимог ринку праці та сучасних потреб розвитку ринку 
медичних послуг;
- розвиток матеріально-технічної бази, нерухомості та інфраструктури Академії; 
- сприяння підвищенню кваліфікації викладачів, зокрема, шляхом стажувань за кордоном;
- сприяння налагодженню міжнародної співпраці між науковцями й упровадження новітніх технологій, презентації 
та популяризації наукових досліджень;
- інформатизацію процесів управління та запровадження системи електронного документообігу; 
- розширення можливостей неформальної освіти за рахунок організації професійних тренінгів та залучення нових 
стейкхолдерів з числа працюючих за фахом випускників та роботодавців;
- продовжити роботу з представниками роботодавців, академічною спільнотою, випускниками та здобувачами вищої 
освіти щодо розгляду пропозицій та внесення змін до освітньої програми та навчального процесу.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Грідчін Сергій Васильович
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Пропедевтика 
терапевтичної 
стоматології

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Пропедевтика 
терапевтичної 
стоматології 2 

курс.pdf

EcgSxB5o++nmcHtl
Nm9wyziYASZfyYxq

FwSxx6Jqpio=

Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 



обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 



роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 



наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 



процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.



№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.

Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Пропедевтика 
ортопедичної 

стоматології 2 
курс.pdf

hXyy60o/5ZyjYpwbK
gr8SXiykFxU2aAI26

3leiF3kJM=

Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 



при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 



забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 



роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 



простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  



Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
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Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).



Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 



Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 



хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 



TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 



організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 



для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
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Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.



№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 



практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  



огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 



зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 



уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
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Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.



№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 



комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 



як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 



вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 



певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
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Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 



зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 



Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 



роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 



зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 



забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.

Патоморфологія навчальна 
дисципліна

Силабус 
Патоморфологія.p

df

Wf7nN2yp7PrgYvBu
QMSbhNfo//geox1E

T8u4CmDe8Fo=

Торс людини (1). Інструменти 
(78). Таблиці (45). Тонометр (3). 
Фонендоскоп (8). Динамометр 
ручний (1), становий (1). Ваги 
медичні (2). Ростомір (1). 
Кутомір (1). Термометр 



медичний (25). Шпателі (15). 
Кушетка медична (2). 
Електронна бібліотека. 
Комп'ютери (1). 
Електрокардіограф (1). 
Електронна бібліотека. 
Наочності. Скелет людини 
навчальний (2).

Патофізіологія навчальна 
дисципліна

Силабус 
Патофізіологія.pdf

WIh4Wz6gzvTpeyt0
TAkEn+SEbIroV5JiC

Ttp7Fcvb7k=

Торс людини (1). Інструменти 
(78). Таблиці (45). Тонометр (3). 
Фонендоскоп (8). Динамометр 
ручний (1), становий (1). Ваги 
медичні (2). Ростомір (1). 
Кутомір (1). Термометр 
медичний (25). Шпателі (15). 
Кушетка медична (2). 
Електронна бібліотека. 
Комп'ютери (1). 
Електрокардіограф (1). 
Електронна бібліотека. 
Наочності. Скелет людини 
навчальний (2).

Радіологія навчальна 
дисципліна

Силабус 
Радіологія.pdf

wLK6HRMzY58eQD
QWTKrv/ibrB9a30P
EvWZWq84Hg3uM=

Електрокардіограф (для 
вимірювання показників 
серецево-судинної-системи). 
Прилади магнітотерапії, 
індуктотермії.(для вивчення 
фізіотерапевтичних методів 
лікування). Комплект технічних 
засобів навчання та пристроями 
для їх використання; 
Мікропрепарати (для вивчення 
клітинного та тканинного рівня 
організації життя). Вологі 
препарати (для анатомічного 
та гістологічного вивчення 
органів та тканин). Об'єкти 
дослідження. Мікроскопи (для 
мікроскопії препаратів мазків, 
відбитків, зрізів, соскобів тощо) 
Автоклав для ознайомлення з 
методами стерилізації. 
Інкубатор для підготовки 
гістологічних препаратів та 
мазків. Комп'ютер(1). 
Мультимедійний проектор з 
екраном (забезпечує проведення 
занять, лекцій та семінарів). 
Електронна бібліотека. 
Наочності.

Гігієна та екологія навчальна 
дисципліна

Силабус Гігєна та 
екологія.pdf

JfKGVb+JCLjrwjlNw
aDiGyMNbvIiOq4Lp

F5kMVIJX0g=

Електрокардіограф (для 
вимірювання показників 
серецево-судинної-системи). 
Прилади магнітотерапії, 
індуктотермії.(для вивчення 
фізіотерапевтичних методів 
лікування). Комплект технічних 
засобів навчання та пристроями 
для їх використання; 
Мікропрепарати (для вивчення 
клітинного та тканинного рівня 
організації життя). Вологі 
препарати (для анатомічного 
та гістологічного вивчення 
органів та тканин). Об'єкти 
дослідження. Мікроскопи (для 
мікроскопії препаратів мазків, 
відбитків, зрізів, соскобів тощо) 
Автоклав для ознайомлення з 
методами стерилізації. 
Інкубатор для підготовки 
гістологічних препаратів та 
мазків. Комп'ютер(1). 
Мультимедійний проектор з 
екраном (забезпечує проведення 
занять, лекцій та семінарів). 
Електронна бібліотека. 
Наочності.



Підготовка офіцерів 
запасу галузі знань 
«Охорона здоров’я». 
Спеціальність 
«Стоматологія»

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Підготовка 

офіцерів запасу.pdf

pIIf2E4sArjb6hZuvs
EGgGPqDxBq0UVcX

kunwCT4MMM=

Предмети догляду за хворим і 
засоби для надання першої 
допомоги. Технічні засоби 
навчання ( проекційна, аудіо- та 
відеоапаратура, тренажери, 
комп’ютери, контрольно-
вимірювальні прилади. 
Динамометри (2), спірометри 
(2), велоергометри (2), 
тонометри (2), апарат ЕКГ (1), 
ваги (4), ростомір (4). 
Електронна бібліотека. 
Реанімаційний торс дорослого 
(2). Комп’ютер (1).

Фармакологія навчальна 
дисципліна

Силабус 
Фармакологія.pdf

Tj8jSw8/o+n8/qW41
1c83lKRzGsDaM84w

CoPeowLRJ0=

Гербарій лікарських рослин (для 
вивчення основи фітотерапії). 
Важливі фармакологічні групи 
лікарських препаратів (для 
вивчення кліничної фармакології 
наочних посібниках).Електронна 
бібліотека. Навчально-
методичні посібники, оргтехніка 
мультимедійні презентації. 
Інструменти, хімічний посуд, 
мікропрепарати і прилади, що 
використовуються для 
проведення дослідів. Електронна 
бібліотека. 

Медичне право 
України

навчальна 
дисципліна

Силабус Медична 
право України.pdf

SUre1vT7kR4coL4A1
+B0fAu6e3AhbujoAl

smwB03ewI=

Таблиці (для наглядного 
вивчення). Тонометр (для 
вимірювання артеріального 
тиску). Технічні засоби навчання 
(проекційна, аудіо- та 
відеоапаратура, тренажери, 
комп’ютери, контрольно-
вимірювальні прилади. 
Динамометри (для вимірювання 
сили м’язових скорочень), Схема 
накладання пов’язок на різні 
частини тіла В.Т.
Схема фіксації частин тіла при 
травмах та переломах хребта 
(І), рук (ІІ), ніг (ІІІ) В.Т.
Техніка реанімації В.Т. Зупинка 
кровотечі В.Т. Перша допомога 
при  клінічній смерті від різних 
причин В.Т

Судова медицина 
(стоматологія). 

навчальна 
дисципліна

Силабус Судова 
медицина.pdf

mAF6Sn+cKbUBrruy
cHecJejr7RsXA+IPy7

PuOuOymg4=

Таблиці (для наглядного 
вивчення). Тонометр (для 
вимірювання артеріального 
тиску). Технічні засоби навчання 
(проекційна, аудіо- та 
відеоапаратура, тренажери, 
комп’ютери, контрольно-
вимірювальні прилади. 
Динамометри (для вимірювання 
сили м’язових скорочень), 

Латинська мова та 
медична термінологія

навчальна 
дисципліна

Силабус Латинська 
мова та медична 
термінологія.pdf

o17A5xzVBOVjucsiK
ofH/3VLSEoLxhgNf

4TC3/Ku9YQ=

Навчально-методичні посібники . 
Комп’ютери , проектор 
.Електронна бібліотека.

Екстрена та 
невідкладна медична 
допомога

навчальна 
дисципліна

Силабус Екстренна 
та невідкладна 

медична 
допомога.pdf
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Предмети догляду за хворим і 
засоби для надання першої 
допомоги. Технічні засоби 
навчання ( проекційна, аудіо- та 
відеоапаратура, тренажери, 
комп’ютери, контрольно-
вимірювальні прилади. 
Динамометри (2), спірометри 
(2), велоергометри (2), 
тонометри (2), апарат ЕКГ (1), 
ваги (4), ростомір (4). 
Електронна бібліотека. 
Реанімаційний торс дорослого 
(2). Комп’ютер (1).



Хірургічна 
стоматологія

навчальна 
дисципліна

Силабус Хірургічна 
стоматологія 3 

курс.pdf

w3Iur/JC4rgyKIoXr6
qZqupyRqcS7B+Gzu

Ct3wynDGY=

Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 



нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 



кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 



визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 



утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 



формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.

Охорона праці в галузі навчальна 
дисципліна

Силабус Охорона 
праці в галузі.pdf

WmSy6xO3hkgqlNm
mYM5I/WjBlXD7SJ
b+jxHBb/GMFUc=

Предмети догляду за хворим і 
засоби для надання першої 
допомоги. Технічні засоби 
навчання (проекційна, аудіо- та 
відеоапаратура, тренажери, 
комп’ютери, контрольно-
вимірювальні прилади. 
Динамометри (для вимірювання 
сили м’язових скорочень), 
спірометри (для вимірювання 
об’єму дихальних просторів), 
велоергометри (для визначення 
ступеню стенокардії), 
тонометри (для вимірювання 
артеріального тиску), апарат 
ЕКГ (для визначення параметрів 
показників серцево-судинної 
ситеми), ваги (маса), ростомір 
(ріст). Електронна бібліотека.

Хірургічна 
стоматологія

навчальна 
дисципліна

Силабус Хірургічна 
стоматологія 4 

курс.pdf

l6r5W56WJRH8x+5
9YlxXuuchJa+HFW
BqShS76fBWkUc=

Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 



інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 



диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 



наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 



апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 



GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.

Ортопедична 
стоматологія

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Ортопедична 

стоматологія 3 
курс.pdf

xMaL3enZHkx4RO11
nkgnaTBqjzlQqYkx+

udCVXXJaYY=

Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 



формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 



його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 



інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 



речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 



комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 



профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
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Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 



Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 



слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.

Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 



та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 



кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.



№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
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Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 



внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 



призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 



монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.

Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 



апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 



статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 



управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
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Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 



інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 



інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.

Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 



та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 



реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 



роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я та 
основи доказової 
медицини

навчальна 
дисципліна

Силабус Соціальна 
медицина, 

громадське здоров'я 
та основи 

доказової медицини 
5 курс.pdf

LYSnDgR/zshFZ0P6
Ylp0mDBSNvyCVWY

y5BhEV9pMRTo=

Предмети догляду за хворим і 
засоби для надання першої 
допомоги. Технічні засоби 
навчання ( проекційна, аудіо- та 
відеоапаратура, тренажери, 
комп’ютери, контрольно-
вимірювальні прилади. 
Динамометри (2), спірометри 
(2), велоергометри (2), 
тонометри (2), апарат ЕКГ (1), 
ваги (4), ростомір (4). 
Електронна бібліотека. 
Реанімаційний торс дорослого 
(2). Комп’ютер (1).

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я та 
основи доказової 
медицини

навчальна 
дисципліна

Силабус Соціальна 
медицина, 

громадське здоров'я 
та основи 

доказової медицини 
3 курс.pdf

KVyGErnRc/VC6Q6i
RLJqDmeirGryVumS

kKh7joVpQYQ=

Предмети догляду за хворим і 
засоби для надання першої 
допомоги. Технічні засоби 
навчання ( проекційна, аудіо- та 
відеоапаратура, тренажери, 
комп’ютери, контрольно-
вимірювальні прилади. 
Динамометри (2), спірометри 
(2), велоергометри (2), 
тонометри (2), апарат ЕКГ (1), 
ваги (4), ростомір (4). 
Електронна бібліотека. 
Реанімаційний торс дорослого 
(2). Комп’ютер (1).

Профілактика 
стоматологічних 
захворювань

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Профілактика 

стоматологічних 
захворювань 3 

курс.pdf

PTyLR9W6APqH1bU
TDBAFxQN8SHFfKq

E5Esc7DvzhIx8=

Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 



маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.



№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 



профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 



препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 



безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.



№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
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Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 



етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 



практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 



(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 



конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.



Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
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Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 



кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 



клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 



лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 



електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 



мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
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Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 



(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.



Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 



покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 



апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 



статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 



управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
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Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 



інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 



інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 



формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 



виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 



терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.

Ортодонтія навчальна 
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Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 



рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.



№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.



Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 



нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 



кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
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Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 



дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 



папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 



та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 



стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 



пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
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Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 



формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 



проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  



СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 



десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 



відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 



наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
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Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 



проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 



носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 



застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 



формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 



лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
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Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 



препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 



безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.



№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 



етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 



практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
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Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 



роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 



кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 



управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.
Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 



кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 



клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 



лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.

Безпека 
життєдіяльності; 
основи біоетики та 
біобезпеки

навчальна 
дисципліна

Силабус безпека 
життєдіяльності.p

df

wozwH/5LbH/h/tG+
J00aIvGYTYw8qhd6

t9PWu7qxeF8=

Предмети догляду за хворим і 
засоби для надання першої 
допомоги. Технічні засоби 
навчання (проекційна, аудіо- та 
відеоапаратура, тренажери, 
комп’ютери, контрольно-
вимірювальні прилади. 
Динамометри (для вимірювання 
сили м’язових скорочень), 
спірометри (для вимірювання 
об’єму дихальних просторів), 
велоергометри (для визначення 
ступеню стенокардії), 
тонометри (для вимірювання 
артеріального тиску), апарат 
ЕКГ (для визначення параметрів 
показників серцево-судинної 
ситеми), ваги (маса), ростомір 
(ріст). Електронна бібліотека.

Неврологія, в т.ч. 
нейростоматологія

навчальна 
дисципліна

Силабус Неврологія 
в т.ч. 

Нейростоматологі
я.pdf

ypKosCoyxhWkQtwv
CCwK2aAY2vMGjCm

MFvRp/zTXBhE=

Електронна бібліотека. Таблиці. 
Недорогий реанімаційний торс 
дорослого (2). Тренажер для 
проведення клізми та в/м ін’єкцій 
(5). Тренажер в/в 
ін’єкцій(компактна тренувальна 
подушка, судини, що проходять 
поверхнево під шкірою) (3). 
Спеціальний манекен-тренажер 
(можливість техніки 
перенесення, одягання, миття, 
фізіотерапії) (3). Муляж ока 
(розбірний) (1). Набір муляжів 
органів слуху (2). 
Мікропрепарати (110). 
Мікроскопи (12). Тренажер для 
в/в ін’єкцій (можливість 
переливаннякрові) (2). Вимірювач 
артеріального тиску ВАТ-41-2 
(1). Кардіореєстратор. Ритм-200 
(1). Стетофонендоскоп (7). 
Комп’ютер (1).

Дерматологія, 
венерологія

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Дерматологія, 
венерологія.pdf

VoEuJGfJ/PoJfFTq/
a2enJOT49ke5bFhgP

lpbHicMvw=

Електронна бібліотека. Таблиці. 
Недорогий реанімаційний торс 
дорослого (2). Тренажер для 
проведення клізми та в/м ін’єкцій 
(5). Тренажер в/в 
ін’єкцій(компактна тренувальна 
подушка, судини, що проходять 
поверхнево під шкірою) (3). 
Спеціальний манекен-тренажер 
(можливість техніки 
перенесення, одягання, миття, 
фізіотерапії) (3). Муляж ока 
(розбірний) (1). Набір муляжів 
органів слуху (2). 
Мікропрепарати (110). 
Мікроскопи (12). Тренажер для 
в/в ін’єкцій (можливість 
переливаннякрові) (2). Вимірювач 
артеріального тиску ВАТ-41-2 
(1). Кардіореєстратор. Ритм-200 
(1). Стетофонендоскоп (7). 
Комп’ютер (1).

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Мікробіологія, 

вірусологія, 
імунологія.pdf

aLNxxqViHWILMra
q7oB0VagP7iozdBL

mn4pjIzb2nZs=

Електрокардіограф (1). Прилади 
магнітотерапії, індуктотермії.
(6). Комплект технічних засобів 
навчання та пристроями для їх 
використання; Мікропрепарати 



(55). Вологі препарати (134). 
Об'єкти дослідження. Мікроскопи 
(12) Автоклав. Інкубатор. 
Комп'ютер(1). Мультимедійний 
проектор з екраном (1). 
Електронна бібліотека. 
Наочності.

Біологічна та 
біоорганічна хімія

навчальна 
дисципліна

Силабус біологічна 
та біоорганічна 

хімія.pdf

UrkJ/5vYu0Mnj+IQ
gWabedrHJ2akhn0U

jErriOr/KdA=

Електронна бібліотека. 
Навчально-методичні посібники, 
оргтехніка мультимедійні 
презентації. Інструменти, 
хімічний посуд, мікроскопи, 
мікропрепарати і прилади, що 
використовуються для 
проведення дослідів. Зразки 
лікарських засобів для 
фармацевтичного аналізу. 
Аптечка першої допомоги. Засоби 
пожежогасіння. Інструкції з 
експлуатації приладів. 
Інструкції з техніки безпеки.

Анатомія людини навчальна 
дисципліна

Силабус Анатомія 
людини.pdf

i+6o20BGiXvwkn5JZ
QuBf7BnINuJGcOYn

CBbTwTuhkc=

Торс людини (1). Інструменти 
(78). Таблиці (45). Тонометр (3). 
Фонендоскоп (8). Динамометр 
ручний (1), становий (1). Ваги 
медичні (2). Ростомір (1). 
Кутомір (1). Термометр 
медичний (25). Шпателі (15). 
Кушетка медична (2). 
Електронна бібліотека. 
Комп'ютери (1). 
Електрокардіограф (1). 
Електронна бібліотека. 
Наочності. Скелет людини 
навчальний (2).

Гістологія, цитологія 
та ембріологія

навчальна 
дисципліна

Силабус Гістологія 
,цитологія, 

ембріологія.pdf

5ebhd1VH+RtLXUSc
/qsMxSGX7tCPGcAk

vm3Cnquh0K4=

304). Важливі фармакологічні 
групи лікарських препаратів 
(117).Електронна бібліотека. 
Навчально-методичні посібники, 
оргтехніка мультимедійні 
презентації. Інструменти, 
мікроскопи,  мікропрепарати і 
прилади, що використовуються 
для проведення дослідів. 

Фізіологія навчальна 
дисципліна

Силабус 
Фізіологія.pdf

lmRd1/QjQKEFYaKY
HelgzqwU4B9rRZO7

IcGexakdDg0=

Торс людини (1). Інструменти 
(78). Таблиці (45). Тонометр (3). 
Фонендоскоп (8). Динамометр 
ручний (1), становий (1). Ваги 
медичні (2). Ростомір (1). 
Кутомір (1). Термометр 
медичний (25). Шпателі (15). 
Кушетка медична (2). 
Електронна бібліотека. 
Комп'ютери (1). 
Електрокардіограф (1). 
Електронна бібліотека. 
Наочності. Скелет людини 
навчальний (2). Лялька 
акушерська (голова ляльки 
зроблена з пластизолю, міцно 
тримається з тілом). Лялька 
педіатрична. Набір тренажера 
новонародженого (спринцівка, 
газовідвідна трубка, зонд 
шлунковий, катетер 
уретральний, послід з пуповиною, 
блок живлення, інструкція з 
використання).

Медична біологія навчальна 
дисципліна

Силабус Медична 
біологія.pdf

oArRiPfO+9UVZ4DC
3VahbXyc0pgMu1Y5

fLTXYE2ZsXQ=

Мікропрепарати (55). Вологі 
препарати (134). Об'єкти 
дослідження. Мікроскопи (12) 
Автоклав. Інкубатор. 
Комп'ютер(1). Мультимедійний 
проектор з екраном 
(117).Електронна бібліотека. 



Навчально-методичні посібники, 
оргтехніка мультимедійні 
презентації. Інструменти, 
прилади, що використовуються 
для проведення дослідів. 
Електронна бібліотека.

Медична та біологічна 
фізика

навчальна 
дисципліна

Силабус Медична 
та біологічна 

фізика.pdf

4RhsYg7SoX+7nbq6
5ZGx81X1Ibd8lDcPw

dKnHRvzok8=

Електрокардіограф (1). Прилади 
магнітотерапії, індуктотермії.
(6). Комплект технічних засобів 
навчання та пристроями для їх 
використання; Мікропрепарати 
(55). Вологі препарати (134). 
Об'єкти дослідження. Мікроскопи 
(12) Автоклав. Інкубатор. 
Комп'ютер(1). Мультимедійний 
проектор з екраном (1). 
Електронна бібліотека. 
Наочності.

Медична хімія навчальна 
дисципліна

Силабус Медична 
хімія.pdf

/G/FAoVgTCF+2sP7
DPTHIeeHYmmUwy

c4cGENcRaaGdk=

Електронна бібліотека. 
Навчально-методичні посібники, 
оргтехніка мультимедійні 
презентації. Інструменти, 
хімічний посуд, мікропрепарати і 
прилади, що використовуються 
для проведення дослідів. Зразки 
лікарських засобів для 
фармацевтичного аналізу. 
Аптечка першої допомоги. Засоби 
пожежогасіння. Інструкції з 
експлуатації приладів. 
Інструкції з техніки безпеки 
Електронна бібліотека.

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Силабус Іноземна 
мова 

(англійська).pdf

Rw5bUqOl9Ms8zzGY
ehDzMxaKDhZFpAV

/SbpaXpgkLTE=

Навчально-методичні посібники . 
Комп’ютери , проектор 
Аудіосистема., лінгафонна 
система, 
аудіонавушники..Електронна 
бібліотека.

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Силабус Іноземна 
мова за 

професійним 
спрямуванням 

(англійська).pdf

WNhYCyC34xhB3LA
+DzgDZ4tDg5udwdL

Y+GFgrw/XEWQ=

Навчально-методичні посібники . 
Комп’ютери , проектор 
Аудіосистема., лінгафонна 
система, 
аудіонавушники..Електронна 
бібліотека.

Українська мова (за 
проф. спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Силабус Українська 
мова за 

професійним 
спрямуванням.pdf

BXoT65b/4Ypse1T2It
0tAabw1mPXQ35IqK

0Q1kQy8d0=

Навчально-методичні посібники , 
оргтехніка, мультимедійні 
презентації, комп’ютери. 
Електронна  бібліотека

Історія України та 
української культури 

навчальна 
дисципліна

Силабус Історія 
України та 
української 

культури.pdf

5zScIw4GNZq5i1XE/
xI+54ccbVDxVC0o+

8rfkI+9mzM=

Електронна  бібліотека. 
Навчально-методичні посібники , 
путівники, оргтехніка, 
мультимедійні презентації, 
комп’ютери Таблиці. Комп’ютери

Історія медицини навчальна 
дисципліна

Силабус Історія 
медицини.pdf

T/yhfe6M7yky/L83C
kJk7WmpzuQcD0pw

bfCScPbu1o8=

Електронна  бібліотека. 
Навчально-методичні посібники , 
оргтехніка, мультимедійні 
презентації, комп’ютери 
Таблиці. Комп’ютери

Філософія навчальна 
дисципліна

Силабус 
Фіолософія.pdf

viTqGWEglE22YPzW
qwrDTEEUfG4mXFV

hpCq/+W9gVyg=

Електронна  бібліотека. 
Навчально-методичні посібники , 
оргтехніка, мультимедійні 
презентації, комп’ютери 
Таблиці. Комп’ютери

Медична інформатика навчальна 
дисципліна

Силабус Медична 
інформатика.pdf

X4AUsoesR2SF1CTD
IvhCFgqynTnlUMQp

egVwR3lFkPg=

Комп’ютери , проектор. 
Навчально-методичні посібники

Хірургія   навчальна 
дисципліна

Силабус 
Хірургія.pdf

Z+WRLvbzj0xywMk
k0ZrdbraRQM7Hrs6

0BYb+RA09DVo=

Апарат електро-хірургічний 
"Надія"-2 
 Апарат кріогенний Кріоген-3
 Апарат лимофорд BTL6000
Апарат радіохірургічного 



лікування SURGITRON 
Апарат УЗД Philips SDR3250  
Апарат ШВЛ Cervo-i -2, 
 Бальнологічна ванна 
 Бідистилятор електричний 
MICROmed БілітестТехномедика  
Вайробастер (стериліз. повітря) 
Steribase 300 plus 
Випромінювач бактерицидний 
ДБК-300-7, 
Відсмоктувач медичний Біомед 
ГеманалізаторMithic 18 з 
принтером 

Онкологія навчальна 
дисципліна

Силабус 
Онкологія.pdf

rJia8ZjM//vY/os0K
mMpjMzzhrd6TbGs

NffjDhbklLE=

Апарат електро-хірургічний 
"Надія"-2 
 Апарат кріогенний Кріоген-3
 Апарат лимофорд BTL6000
Апарат радіохірургічного 
лікування SURGITRON 
Апарат УЗД Philips SDR3250  
Апарат ШВЛ Cervo-i -2, 
 Бальнологічна ванна 
 Бідистилятор електричний 
MICROmed БілітестТехномедика  
Вайробастер (стериліз. повітря) 
Steribase 300 plus 
Випромінювач бактерицидний 
ДБК-300-7, 
Відсмоктувач медичний Біомед 
ГеманалізаторMithic 18 з 
принтером 

Нейрохірургія навчальна 
дисципліна

Силабус 
Нейрохірургія.pdf

qBSZ4UnNeBptkY63
3w4yFJGVFciS68cqiI

WuT/Ppu4A=

Апарат електро-хірургічний 
"Надія"-2 
 Апарат кріогенний Кріоген-3
 Апарат лимофорд BTL6000
Апарат радіохірургічного 
лікування SURGITRON 
Апарат УЗД Philips SDR3250  
Апарат ШВЛ Cervo-i -2, 
 Бальнологічна ванна 
 Бідистилятор електричний 
MICROmed БілітестТехномедика  
Вайробастер (стериліз. повітря) 
Steribase 300 plus 
Випромінювач бактерицидний 
ДБК-300-7, 
Відсмоктувач медичний Біомед 
ГеманалізаторMithic 18 з 
принтером 

 Психіатрія, 
наркологія

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Психіатрія та 
наркологія.pdf

UZqIcu99dlOomsFly
yUc89sIDap4C5KEL

BLVvblZYPo=

Електронна бібліотека. Таблиці. 
Недорогий реанімаційний торс 
дорослого (2). Тренажер для 
проведення клізми та в/м ін’єкцій 
(5). Тренажер в/в 
ін’єкцій(компактна тренувальна 
подушка, судини, що проходять 
поверхнево під шкірою) (3). 
Спеціальний манекен-тренажер 
(можливість техніки 
перенесення, одягання, миття, 
фізіотерапії) (3). Муляж ока 
(розбірний) (1). Набір муляжів 
органів слуху (2). 
Мікропрепарати (110). 
Мікроскопи (12). Тренажер для 
в/в ін’єкцій (можливість 
переливаннякрові) (2). Вимірювач 
артеріального тиску ВАТ-41-2 
(1). Кардіореєстратор. Ритм-200 
(1). Стетофонендоскоп (7). 
Комп’ютер (1).

Медична психологія навчальна 
дисципліна

Силабус Медична 
психологія.pdf

r5CB5rM0U/dwnyc8
uLXdGXUtxTLczb7P

cc2l4v54yGY=

Предмети догляду за хворим і 
засоби для надання першої 
допомоги. Технічні засоби 
навчання ( проекційна, аудіо- та 
відеоапаратура, тренажери, 
комп’ютери, контрольно-



вимірювальні прилади. 
Динамометри (2), спірометри 
(2), велоергометри (2), 
тонометри (2), апарат ЕКГ (1), 
ваги (4), ростомір (4). 
Електронна бібліотека. 
Реанімаційний торс дорослого 
(2). Комп’ютер (1).

  Фізична реабілітація, 
спортивна медицина

навчальна 
дисципліна

Силабус Фізична 
реабілітація, 

спортивна 
медицина.pdf

IRlxKfr5uV59kmj+Sr
4Lr8yBXwFn5tJt3E

USVzdCVM4=

Предмети догляду за хворим і 
засоби для надання першої 
допомоги. Технічні засоби 
навчання ( проекційна, аудіо- та 
відеоапаратура, тренажери, 
комп’ютери, контрольно-
вимірювальні прилади. 
Динамометри (2), спірометри 
(2), велоергометри (2), 
тонометри (2), апарат ЕКГ (1), 
ваги (4), ростомір (4). 
Електронна бібліотека. 
Реанімаційний торс дорослого 
(2). Комп’ютер (1).

 Ендокринологія навчальна 
дисципліна

Силабус 
Ендокринологія.pdf

LqOAJ5uZEeFYZFZt
km3yeXIZM7zRM68

4OEkbAhTsWfE=

Електронна бібліотека. Таблиці
Вимірювач артеріального тиску 
ВАТ-41-2 (1). Кардіореєстратор. 
Ритм-200 (1). Стетофонендоскоп 
(7). Комп’ютер (1).

Офтальмологія навчальна 
дисципліна

Силабус 
Офтальмологія.pdf

+v4WsqUmLvuezOco
eMZNcD/RkE6VdJX

3cbt4wZYOH1U=

Електронна бібліотека. Таблиці. 
Недорогий реанімаційний торс 
дорослого (2). Тренажер для 
проведення клізми та в/м ін’єкцій 
(5). Тренажер в/в 
ін’єкцій(компактна тренувальна 
подушка, судини, що проходять 
поверхнево під шкірою) (3). 
Спеціальний манекен-тренажер 
(можливість техніки 
перенесення, одягання, миття, 
фізіотерапії) (3). Муляж ока 
(розбірний) (1). Набір муляжів 
органів слуху (2). 
Мікропрепарати (110). 
Мікроскопи (12). Тренажер для 
в/в ін’єкцій (можливість 
переливаннякрові) (2). Вимірювач 
артеріального тиску ВАТ-41-2 
(1). Кардіореєстратор. Ритм-200 
(1). Стетофонендоскоп (7). 
Комп’ютер (1).

 Оториноларингологія навчальна 
дисципліна

Силабус 
Оториноларинголо

гія.pdf

39bMuPbUhFOMv4a
tEp44RPg/qJ/IHY7g

RcmdxFIEK1k=

Електронна бібліотека. Таблиці. 
Недорогий реанімаційний торс 
дорослого (2). Тренажер для 
проведення клізми та в/м ін’єкцій 
(5). Тренажер в/в 
ін’єкцій(компактна тренувальна 
подушка, судини, що проходять 
поверхнево під шкірою) (3). 
Спеціальний манекен-тренажер 
(можливість техніки 
перенесення, одягання, миття, 
фізіотерапії) (3). Муляж ока 
(розбірний) (1). Набір муляжів 
органів слуху (2). 
Мікропрепарати (110). 
Мікроскопи (12). Тренажер для 
в/в ін’єкцій (можливість 
переливаннякрові) (2). Вимірювач 
артеріального тиску ВАТ-41-2 
(1). Кардіореєстратор. Ритм-200 
(1). Стетофонендоскоп (7). 
Комп’ютер (1).

Фтизіатрія навчальна 
дисципліна

Силабус 
Фтизіатрія.pdf

SPKNqqJgTSK7no87
GApMuHnDsw4mxP
eqOrWMTE3DbaU=

Електронна бібліотека. 
Недорогий реанімаційний торс 
дорослого (2). Реанімаційний 
торс дорослого (1). Тренажер для 
в/в та п/ш ін’єкцій (2). Тренажер 
для проведення клізми та в/м 



ін’єкцій (2). Тренажер в/в 
ін’єкцій(компактна тренувальна 
подушка, судини, які проходять 
поверхнево під шкірою (2). 
Спеціальний манекен-тренажер 
(можливість техніки 
перенесення, одягання, миття, 
фізіотерапії) (2). Тренажер для 
в/в ін’єкцій (можливість 
переливання крові) (2). Тренажер 
для катетеризації чоловічого 
сечового міхура (2). 
Стетофонендоскоп (27). 
Негатоскоп(6). Комп’ютер(

Виробнича практика: 
Догляд за хворими

практика Виробнича 
практика догляд за 

хворими.pdf

A6fKH2r7OS2iF5bEn
6BWTofVZQcWe/kD

UIGs1WzNMNc=

Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 



організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 
нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.



№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.



Стоматологічні установки AY-
a3600 (2014 р.в, інв.№110247), – 
як робоче місто лікаря-
стоматолога забезпечує 
формування у студентів умінь 
та навичок надавати 
стоматологічну допомогу, 
проводити терапевтичні, 
хірургічні, ортопедичні 
маніпуляції; формує уміння 
застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Комплекти стоматологічного 
інструментарію 30 шт. (2016 р. 
в, б/н) – призначені для 
формування умінь та навичок 
дослідження порожнини рота:  
огляду зубів і слизової оболонки, 
висвітлення операційного поля; 
дослідження ураженості зубів, 
визначення гирла каналу кореня 
зуба, глибини зубоясенних 
кишень; практичних навичок 
внесення в порожнину зуба або 
десневої кишені лікарських 
речовин.  
За допомогою стоматологічних 
інструментів формуються 
практичні навички та вміння 
препарування твердих тканин 
зуба, визначення напрямку 
каналу кореня зуба і внесення до 
нього лікарських 
речовин,розширення і обробки 
кореневих каналів, підготовки 
порожнини зуба і моделювання 
при пломбуванні.  
Панорамний рентгенівський 
апарат TridentDental (2017 р.в, 
інв.№010382) Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2016 р.в, інв.
№120106), Панорамний 
рентгенівський апарат 
TridentDental (2014 р.в, інв.
№110353) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок діагностування в 
стоматології, тому що 
відображає стан усієї 
зубощелепної системи: 
діагностування новоутворень, 
ділянок ураження карієсом, 
проблем з каналами зубів, стану 
тканин, які оточують зуб 
(пародонт); завдяки роботі із 
апаратом формуються вміння 
організовувати підготовчий 
етап до імплантації, 
протезування, корекції прикусу, 
обстеження перед хірургічним 
втручанням, видаленням зуба. 
Дані зберігаються в 
електронному вигляді, що 
дозволяє збільшити зображення, 
простежити динаміку, швидко 
відновити попередню 
інформацію.
Скалери UDS M (2016 р.в, інв.
№120109) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок усунення бактеріальних 



нальотів і зубного каменю. 
Скалер UDS M завдяки наявності 
вбудованої LED лампи забезпечує 
формування умінь і навичок 
проведення реставрації зубів, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій.
Фотополімерні стоматологічні 
лампи TPC LED (2016 р.в, інв.
№120721), – призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 
кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.
Принтер Canon mf3010 (2017 р.в, 
інв.№010389), Принтер Canon 
mf3010 (2017 р.в, інв.№010391), 
Принтер НР (2016 р.в, інв.
№120142), Принтер НР (2016 р.в, 
інв.№120143) – призначений для 
виведення текстової або 
графічної інформації, яка 
зберігається в комп’ютері, на 
твердий фізичний носій, звичайно 
папір, незначними накладами без 
утворення друкованої форми. 
Мультимедійний проектор BenQ 
(2016 р.в, інв.№120146) – 
призначений для демонстрування 
відеоінформації на екрані із 
звуковим супроводом, записаної 
на жорсткому комп’ютерному 
диску, на оптичних дисках, флеш-
пам’яті, а також відеоінформації 
безпосередньо з телевізора, 
цифрового фотоапарата, 
відеокамери, мобільного 
телефону, яка вводиться в 
комп’ютер за допомогою 
клавіатури. Використання 
мультимедійного проектора 
забезпечує можливість 
позбутися недоліків апаратів 
статичної проекції і значно 
розширити види носіїв зорової і 
звукової інформації у процесі 
організації освітньої діяльності. 
Комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101322), комп’ютер AMD 
(2016 р.в., інв.№0101325), 
комп’ютер AMD (2016 р.в., інв.
№0101326)  – призначений для 
створення, збереження та 
пошуку потрібної навчально-
методичної документації, 
забезпечення санкціонованого 
доступу до документів і 
збереження їх на електронних 
носіях для подальшого 
використання.
Стоматологічні установки 
GRANUM TS7830 (2014 р.в, інв.
№110823) – дозволяє формувати 
практичні навички з прийому 
стоматологічного хворого: 
роботи з трьохфункціональним 
пістолетом, 
слиновідсмоктувачем, 
мембранною панеллю 
управління, негатоскопом.  
Фотополімерні стоматологічні 
лампи WoodpeckerMini S (2015 р.в, 
інв.№120115) –призначена для 
формування наступних умінь та 
практичних навичок: проведення 
реставрації зуба, у тому числі 
його важкодоступних ділянок, 



кріплення ортодонтичних 
конструкцій, оскільки  світло 
певної хвилі дозволяє ініціювати 
процес полімеризації композитів.  
СкалериWoodpecker (2014 р.в, інв.
№110356) – призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Стоматологічні установки 
Slovadent 800 (2017 р.в, інв.
№010379) – як установка нового 
покоління призначена для 
формування умінь і навичок з 
прийому стоматологічних 
хворих; забезпечує розвиток 
умінь надавати стоматологічну 
допомогу, проводити 
терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні маніпуляції; формує 
уміння застосовувати скалер 
ультразвуковий (з фіброоптикою 
та без), лампу полімеризаційну, 
формує практичні навички 
роботи із системою візуалізації 
(внутрішньоротовою камерою і 
монітором) і застосування 
наконечників різного типу 
(пневмодвигун з кутовим і 
прямим наконечниками, турбінні 
наконечники).
Скалери PT Master-3 (2016 р.в, інв.
№120135), - призначений для 
формування умінь і практичних 
навичок зняття зубних 
відкладень та ендодонтії, 
профілактики зубних хвороб і 
лікування зубних каналів; є 
моделлю для формування умінь 
роботи з операційним 
інтерфейсом з цифровим 
управлінням.
Столи, стільці, навчальні дошки, 
екрани проекційні – призначені 
для організації та забезпечення 
освітньої діяльності.

Клінічна 
фармакологія

навчальна 
дисципліна

Силабус Клінічна 
фармакологія.pdf

fhKzbeSKZU9Yg52qV
iGIqZJxSVtEOVOwB

FSyuNcq4Rs=

Електронна бібліотека. 
Недорогий реанімаційний торс 
дорослого (2). Реанімаційний 
торс дорослого (1). Тренажер для 
в/в та п/ш ін’єкцій (2). Тренажер 
для проведення клізми та в/м 
ін’єкцій (2). Тренажер в/в 
ін’єкцій(компактна тренувальна 
подушка, судини, які проходять 
поверхнево під шкірою (2). 
Спеціальний манекен-тренажер 
(можливість техніки 
перенесення, одягання, миття, 
фізіотерапії) (2). Тренажер для 
в/в ін’єкцій (можливість 
переливання крові) (2). Тренажер 
для катетеризації чоловічого 
сечового міхура (2). 
Стетофонендоскоп (27). 
Негатоскоп(6). Комп’ютер(

Інфекційні хвороби навчальна 
дисципліна

Силабус Інфекційні 
хвороби.pdf

uKCRnoLafB1nsMN
EXod9135nfHSL414
Hbd0BrLu8XCw=

Електронна бібліотека. 
Недорогий реанімаційний торс 
дорослого (2). Реанімаційний 
торс дорослого (1). Тренажер для 
в/в та п/ш ін’єкцій (2). Тренажер 
для проведення клізми та в/м 
ін’єкцій (2). Тренажер в/в 



ін’єкцій(компактна тренувальна 
подушка, судини, які проходять 
поверхнево під шкірою (2). 
Спеціальний манекен-тренажер 
(можливість техніки 
перенесення, одягання, миття, 
фізіотерапії) (2). Тренажер для 
в/в ін’єкцій (можливість 
переливання крові) (2). Тренажер 
для катетеризації чоловічого 
сечового міхура (2). 
Стетофонендоскоп (27). 
Негатоскоп(6). Комп’ютер(

Внутрішня медицина  навчальна 
дисципліна

Силабус 
Внутрішня 

медицина 4 курс.pdf

R1anEg+Z0+mMTao
Bb36jtyxR3gHvgftiM

h9Mg1eiWV8=

Електронна бібліотека. 
Недорогий реанімаційний торс 
дорослого (2). Реанімаційний 
торс дорослого (1). Тренажер для 
в/в та п/ш ін’єкцій (2). Тренажер 
для проведення клізми та в/м 
ін’єкцій (2). Тренажер в/в 
ін’єкцій(компактна тренувальна 
подушка, судини, які проходять 
поверхнево під шкірою (2). 
Спеціальний манекен-тренажер 
(можливість техніки 
перенесення, одягання, миття, 
фізіотерапії) (2). Тренажер для 
в/в ін’єкцій (можливість 
переливання крові) (2). Тренажер 
для катетеризації чоловічого 
сечового міхура (2). 
Стетофонендоскоп (27). 
Негатоскоп(6). Комп’ютер(

Внутрішня медицина  навчальна 
дисципліна

Силабус 
Внутрішня 

медицина 3 курс.pdf

V5p/Zxz3Oc8kh6LU
0Lm2rQYqS+9qelga

R2/coeHwmXw=

Електронна бібліотека. 
Недорогий реанімаційний торс 
дорослого (2). Реанімаційний 
торс дорослого (1). Тренажер для 
в/в та п/ш ін’єкцій (2). Тренажер 
для проведення клізми та в/м 
ін’єкцій (2). Тренажер в/в 
ін’єкцій(компактна тренувальна 
подушка, судини, які проходять 
поверхнево під шкірою (2). 
Спеціальний манекен-тренажер 
(можливість техніки 
перенесення, одягання, миття, 
фізіотерапії) (2). Тренажер для 
в/в ін’єкцій (можливість 
переливання крові) (2). Тренажер 
для катетеризації чоловічого 
сечового міхура (2). 
Стетофонендоскоп (27). 
Негатоскоп(6). Комп’ютер(

Пропедевтика 
внутрішньої 
медицини

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Пропедевтика 
внутрішньої 
медицини.pdf

849cqM+kpfpibCk2
NA65M7F2BsXREsjj

vfQIVPK7CBA=

Електронна бібліотека. 
Недорогий реанімаційний торс 
дорослого (2). Реанімаційний 
торс дорослого (1). Тренажер для 
в/в та п/ш ін’єкцій (2). Тренажер 
для проведення клізми та в/м 
ін’єкцій (2). Тренажер в/в 
ін’єкцій(компактна тренувальна 
подушка, судини, які проходять 
поверхнево під шкірою (2). 
Спеціальний манекен-тренажер 
(можливість техніки 
перенесення, одягання, миття, 
фізіотерапії) (2). Тренажер для 
в/в ін’єкцій (можливість 
переливання крові) (2). Тренажер 
для катетеризації чоловічого 
сечового міхура (2). 
Стетофонендоскоп (27). 
Негатоскоп(6). Комп’ютер(

Педіатрія навчальна 
дисципліна

Силабус 
Педіатрія.pdf

760Z6UK4q55xHAlpf
BNFcHJgsmqZE/pB

QE56bc7AOeY=

ГлюкокардArkray
Дозатор піпеточнийmLine 
Електрокардіограф 6 канал. 
600G  Електрокоагулятор 



вискоочастотнийзварювальний 
ЕК 300 Інгалятор LitteDoktor 
 Іонізатор повітря - 2, 
Камера для збереження 
інструментарію Камера Економ 
ТУУ 33,1-3186655-001-01.01.2004 
Камера параформалінова 
Камера ультрафіолет. "Эконом"-
5, 
Автоматичний промивач 
планшетів GBG Statfax 2600 
Аналізатор біохімічний 
автоматичний ERBA XL-100 
Аналізатор гіпербілірубінемії 
фотометричний АГФ-02 2016 
р.в., Аналізатор електролітів 
біологічних рідин організму 
EasylyteNa/K/Ca/pHAnalyzer 
Аналізатор мікропланшетний 
GBG Chromate 4300 
Аналітична система Finecare 
Апарат ндрогинКАП-ЭЛМ-01 
Апарат GiraffeOmnibed -2
Апарат високочастотний 
електрохірургічний ЕХВЧ-200 
"Надія-4" -2, 
Апарат ДЕК3Н-57М 
Апарат для визначення газів 
крові EasyBloodGas 
Апарат для кислор.пінки МНТ-С 
Апарат ДПЖ (безперебійне 
живлення) Камера 
ультрафіолетова для зберігання 
інструментів -5, 
Камера УФ економ -7, 
Кардіомонітор Heaco 
Кардіомонітор Sonicaid 
Каталка (сидяча) Welzord-2, 
КаталкаMesra 
Каталка електрична Uzumcu 
Каталка крісло 
Каталка лежача 
Каталка медична -2, 
КоагулометрCoagChrom 3003 
(Коагулятор спектральний 
«Мартин» Кольпоскоп МК300 
Компресор AARIAC (2012 р.в., інв.
№0101389), Компресор EinhellTH-
AC200/30 OF 
Компресор ДК50ДЕ
Лампа (безтіньова) BHS 352 
Famed Лампа операційна (мала) -
2, 
Мікроскоп оптичний Eclipse E100 
Наркозно-дихальний апарат Felix 
Visio Операційна лампа РАХ-ЭК/L  
рН-
метр/кондуктометр/термомет
р/ОВП-метр лабораторний 
Світильник операційний -2 
Світильник операційний 
мобільний OL-7M 
Сечовий аналізатор DIRUI H-50 
Система інтенсивної терапії для 
новонароджених THERMOCARE 
Система інтенсивної терапії для 
новонароджених VARIOTERM 
REA –
2, 
Спалювач голок та деструктор 
шприців УМГ-1 (17 шт.) 
Стерилізатор Phіlips AVENT 
Стерилізатор ГП40 
Стійка гістероскоп Wolf Стійка 
Олимпус 
Стіл анестезіолога 
Стіл асистентський СА -2 
Стіл інструментальний СИ-5-3, 
Стіл медичний СМ000  -3
 Стіл операційний м.ОМ-2М)-5, 
Столик інструментальний СИ-5  



-4
Тромбоеластограф аналізатор 
гемостазу TEG 5000 
Установка для синтеза СТЕЛ-
МЕДИКОМ 
Фетальний монітор BIONET 
(Фетальний монітор FC-700 , 
Центрифуга лабораторна ОПН-
3.02 -2 ,

Акушерство навчальна 
дисципліна

Силабус 
Акушерство.pdf

aw4NDPybiwjNiavxV
Cyo8Yqe8deGjtTH+J

ywe9Z4Sqs=
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Камера параформалінова 
Камера ультрафіолет. "Эконом"-
5, 
Автоматичний промивач 
планшетів GBG Statfax 2600 
Аналізатор біохімічний 
автоматичний ERBA XL-100 
Аналізатор гіпербілірубінемії 
фотометричний АГФ-02 2016 
р.в., Аналізатор електролітів 
біологічних рідин організму 
EasylyteNa/K/Ca/pHAnalyzer 
Аналізатор мікропланшетний 
GBG Chromate 4300 
Аналітична система Finecare 
Апарат ндрогинКАП-ЭЛМ-01 
Апарат GiraffeOmnibed -2
Апарат високочастотний 
електрохірургічний ЕХВЧ-200 
"Надія-4" -2, 
Апарат ДЕК3Н-57М 
Апарат для визначення газів 
крові EasyBloodGas 
Апарат для кислор.пінки МНТ-С 
Апарат ДПЖ (безперебійне 
живлення) Камера 
ультрафіолетова для зберігання 
інструментів -5, 
Камера УФ економ -7, 
Кардіомонітор Heaco 
Кардіомонітор Sonicaid 
Каталка (сидяча) Welzord-2, 
КаталкаMesra 
Каталка електрична Uzumcu 
Каталка крісло 
Каталка лежача 
Каталка медична -2, 
КоагулометрCoagChrom 3003 
(Коагулятор спектральний 
«Мартин» Кольпоскоп МК300 
Компресор AARIAC (2012 р.в., інв.
№0101389), Компресор EinhellTH-
AC200/30 OF 
Компресор ДК50ДЕ
Лампа (безтіньова) BHS 352 
Famed Лампа операційна (мала) -
2, 
Мікроскоп оптичний Eclipse E100 
Наркозно-дихальний апарат Felix 
Visio Операційна лампа РАХ-ЭК/L  
рН-
метр/кондуктометр/термомет
р/ОВП-метр лабораторний 
Світильник операційний -2 
Світильник операційний 
мобільний OL-7M 
Сечовий аналізатор DIRUI H-50 
Система інтенсивної терапії для 
новонароджених THERMOCARE 
Система інтенсивної терапії для 
новонароджених VARIOTERM 
REA –



2, 
Спалювач голок та деструктор 
шприців УМГ-1 (17 шт.) 
Стерилізатор Phіlips AVENT 
Стерилізатор ГП40 
Стійка гістероскоп Wolf Стійка 
Олимпус 
Стіл анестезіолога 
Стіл асистентський СА -2 
Стіл інструментальний СИ-5-3, 
Стіл медичний СМ000  -3
 Стіл операційний м.ОМ-2М)-5, 
Столик інструментальний СИ-5  
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Тромбоеластограф аналізатор 
гемостазу TEG 5000 
Установка для синтеза СТЕЛ-
МЕДИКОМ 
Фетальний монітор BIONET 
(Фетальний монітор FC-700 , 
Центрифуга лабораторна ОПН-
3.02 -2 ,

Клінічна анатомія та 
оперативна хірургія

навчальна 
дисципліна

Силабус Клінічна 
анатомія та 
оперативна 
хірургія.pdf

tcWpHSF/8GBbUzZj
2zIsaYM3moQ1QFB1

2tNwcStQG0o=

Апарат електро-хірургічний 
"Надія"-2 
 Апарат кріогенний Кріоген-3
 Апарат лимофорд BTL6000
Апарат радіохірургічного 
лікування SURGITRON 
Апарат УЗД Philips SDR3250  
Апарат ШВЛ Cervo-i -2, 
 Бальнологічна ванна 
 Бідистилятор електричний 
MICROmed БілітестТехномедика  
Вайробастер (стериліз. повітря) 
Steribase 300 plus 
Випромінювач бактерицидний 
ДБК-300-7, 
Відсмоктувач медичний Біомед 
ГеманалізаторMithic 18 з 
принтером 

Епідеміологія навчальна 
дисципліна

Силабус 
Епідеміологія.pdf

4PPtTRF2uE6NHh3
xaJHhYi902QVqSzF

9uDC1nN/Cfas=

Електронна бібліотека. 
Недорогий реанімаційний торс 
дорослого (2). Реанімаційний 
торс дорослого (1). Тренажер для 
в/в та п/ш ін’єкцій (2). Тренажер 
для проведення клізми та в/м 
ін’єкцій (2). Тренажер в/в 
ін’єкцій(компактна тренувальна 
подушка, судини, які проходять 
поверхнево під шкірою (2). 
Спеціальний манекен-тренажер 
(можливість техніки 
перенесення, одягання, миття, 
фізіотерапії) (2). Тренажер для 
в/в ін’єкцій (можливість 
переливання крові) (2). Тренажер 
для катетеризації чоловічого 
сечового міхура (2). 
Стетофонендоскоп (27). 
Негатоскоп(6). Комп’ютер(

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування



61861 Шабранська 
Валентина 
Володимирів
на

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет 
імені 

О.О.Богомольц
я, рік 

закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
7.110106 

Стоматологія

19 Дитяча 
терапевтична 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
– Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог,                                       
Диплом ЛВ Н Х № 
005273                       
від 25.06.1998 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Терапевтична 
стоматологія» та 
«Дитяча терапевтична 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про освіту 
та наявністю 
- посвідчення про 
вищу категорію  зі 
спеціальності 
Терапевтична 
стоматологія                                           
(МОЗ України, 
29.12.2016р.);
- сертифіката лікаря-
спеціаліста                
№ 04143: 
підтверджено звання 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Стоматологія»                                   
(НМАПО ім. П.Л. 
Шупика 30.01.2020 
р.);
- Посвідчення № 4207 
про проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплому                             
ЛВ НХ № 005273: 
стажування з 
стоматології – лікар-
стоматолог (НМАПО 
ім. П.Л. Шупика, 
03.02.2020 р.);
- Свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації СП № 
05408289 / 3084-20: 
Використання 
безкоштовних 
онлайн-ресурсів для 
організації 
навчального процесу в 
дистанційній формі 
(Сумський державний 
університет, 
16.12.2020 р.);
- Сертифікатом № 
101-2470: 5-та Фахова 
школа 
«Міждисциплінарна 
професійна освіта 
лікаря-стоматолога»                              
(НМАПО ім. П.Л. 
Шупика, 16.12.2020 
р.);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Сучасні методи 
лікування гіперестезії 
зубів                                 
(ТОВ «НКФ Омега-
Дент», 25.10.2020 р.);
- Сертифікатом 
учасника конференції: 
«Інфекційний 
контроль в 



стоматології» 
(29.10.2020 р., Львів);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Інновації в прямій 
реставрації зубів. На 
чому заснований успіх 
(вебінар Дмитра 
Неліпи, 20.02.2020 
р.);
- Сертифікатом № 
505: Прослухала 
онлайн-лекцію від 
навчального центру S-
Education 
«Непритомність в 
кріслі стоматолога» 
(S-Education, 
23.06.2020 р.);
- Сертифікатом № 
1523: Прослухала 
онлайн-лекцію від 
навчального центру S-
Education 
«Ціноутворення в 
сфері медичних 
послуг» (S-Education, 
16.09.2020 р.);
- Сертифікатом: 
участь в онлайн-курсі 
«Легкий вступ у 
клінічну ендонтію. Від 
теорії до практики» 
(Громадська спілка 
«Стоматологи 
України», 
10.04.2020р.);
- Сертифікатом: 
участь у вебінарі 
«Особливості ведення 
стоматологічного 
прийому у вагітних 
жінок» (AMELIT, 
28.11.2019р.);
- Сертифікатом № 28: 
участь у навчальному 
курсі «Особливості 
стоматологічного 
лікування вагітних від 
А до Я (22.04.2018р.);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Капи. Класифікація, 
показання, 
конструкції, 
матеріали, помилки 
(вебінари для 
стоматологів, 
16.11.2020 р.);
- Сертифікатом 
учасника авторського 
вебінару: 
Мікропротезування: 
про вкладки на 
простій мові (вебінари 
для стоматологів, 
28.11.2020 р.);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Тимчасові 
конструкції: вініри, 
накладки, коронки 
(вебінари для 
стоматологів, 
21.12.2020 р.).
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 22 
роки.

338677 Михайленко Завідувач Медичний Диплом 7  Ендокринолог Кваліфікація 



Олена 
Юріївна

кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

кандидата наук 
ДK 027805, 

виданий 
28.04.2015

ія відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність –  
Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар, 
Диплом 
ЛП № 002948  від 
29.06.1995р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.01.14 
«Ендокринологія», 
ДК № 027805 від 
28.04.2015 р.
«Ендокринологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук зі 
спеціальності 14.01.14 
«Ендокринологія»,    
 Тема дисертації:
«Серцево-судинні 
зміни й фактори 
ризику їх розвитку в 
хворих на 
гіпотиреоз», 

наявністю
-  посвідчення про 
вищу категорію  зі 
спеціальності 
Ендокринологія 
(Департамент охорони 
здоров’я 
Посвідчення 
19.05.2016), 
- сертифіката лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Дієтологія» (НМАПО 
ім. П.Л. Шупика
Сертифікат 
06.04.2018), 
- сертифіката лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Ультразвукова 
діагностика» 
(НМАПО ім. П.Л. 
Шупика
Сертифікат 
05.06.2018),
- сертифіката лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Організація і 
управління охороною 
здоров’я» (НМАПО ім. 
П.Л. Шупика
Сертифікат 
03.11.2016).
Наукові публікації:
- Михайленко О. Ю. 
Нетрадиційні фактори 
ризику розвитку 
атеросклерозу при 
синдромі гіпотиреозу 
/ О. Ю. Михайленко // 
Лікарська справа. - 
2018.- №6.- С. 84-89;
- О. Ю. Михайленко, 
Зубкова С. Т./ 
Дуплексне сканування 
екстракраніальних 
відділів хребтових 
артерій у хворих на 
гіпотиреоз / О. Ю. 



Михайленко, С. Т. 
Зубкова   // Клінічна 
ендокринологія та 
ендокринна хірургія. - 
2017. - № 4 (41). - С. 5-
8.
- - О. Ю. Михайленко, 
Зубкова С. Т./ Оцінка 
стану ендотеліальної 
функції судин у 
хворих на гіпотиреоз / 
С. Т. Зубкова, О. В. 
Булат, О. Ю. 
Михайленко 
Ендокринологія. - 
2016. - Т. 16, № 1.-С. 
49-54.
- - О. Ю. Михайленко 
// Факторы сердечно-
сосудистого риска при 
гипотиреозе / О. Ю. 
Михайленко С. Т. 
Зубкова, Ю. В. 
Булдыгина,   // 
Сімейна медицина. - 
2016.- №4.- С. 31-35.
- - Михайленко О. Ю. 
Гемодинаміка та 
судинна реактивність 
інтракраніальних 
артерій мозку у 
хворих на гіпотиреоз з 
артеріальною 
гіпертензією / О. Ю. 
Михайленко, С. Т. 
Зубкова, Н. П. Мізіна 
// Ендокринологія. - 
2018. - Т. 18, № 1. - С. 
14-18.
- - Михайленко О. Ю. 
Гомоцистеїн як 
фактор 
кардіоваскулярного 
ризику у хворих на 
гіпотиреоз / О. Ю. 
Михайленко, С. Т. 
Зубкова // Клінічна 
ендокринологія та 
ендокринна хірургія. - 
2018. - № 1 (42). - С. 
34-38.
- - Михайленко О. Ю. 
Стан структури й 
гемодинаміки 
екстракраніальних 
відділів сонних 
артерій у хворих на 
гіпотиреоз / О. Ю. 
Михайленко, С. Т. 
Зубкова // 
Ендокринологія. - 
2017.- Т. 17, № 1.- С. 
32-37.
- - Михайленко О. Ю. 
Стан структури й 
гемодинаміки 
брахіоцефальних 
артерій у хворих на 
гіпотиреоз / О. Ю. 
Михайленко, С. Т. 
Зубкова // 
Ендокринологія. - 
2016. - Т. 16, № 2. - С. 
65-69.
Член Асоціації 
гінекологів-
ендокринологів 
України USGE

Брала участь в 
передачах в якості 



експерта:
1. «Зважені та 
щасливі» – СТБ
2. «Я Соромлюсь свого 
тіла» – СТБ
3. «Говорить Україна» 
-Україна
4. “Український вечір” 
-Україна
5. «Доброго ранку з 
Інтером» - Інтер
6. «Добрий день, 
доктор!» - ICTV
Підтвердження В2
Сертифікат № 
000551630
від 17.09.2020 р.:
 Володіє англійською 
мовою на рівні В2 за 
Загальноєвропейськи
ми рекомендаціями з 
мовної освіти.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 24 
роки.

230772 Любарець 
Тетяна 
Федорівна

Професор, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
доктора наук 
ДД 008466, 

виданий 
01.07.2010, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 007490, 
виданий 

16.03.1995, 
Атестат 

професора AП 
001207, 
виданий 

15.10.2019, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
002353, 
виданий 

03.07.2002

30 Радіологія Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність –  
Лікар-лікувальник , 
кваліфікація – Лікар, 
Диплом 
ЛВ № 393353  від 
28.06.1985р.
Науковим ступенем: 
доктор медичних наук 
«Радіобіологія, 
гематологія та 
трансфузіологія»,
спеціальність 
радіобіологія 
03.00.01, гематологія 
та трансфузіологія 
14.01.31, 
ДД № 008466  від 
01.07.2010р. 
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Радіаційна 
медицина» 
підтверджена 
документом про 
освіту, 
науковим ступенем 
доктора медичних 
наук із спеціальності 
03.00.01 
«Радіобіологія, 
гематологія та 
трансфузіологія»,
спеціальність 
радіобіологія 
03.00.01,
гематологія та 
трансфузіологія 
14.01.31,  
Тема дисертації:
«Закономірності 
формування 
хронічних 
мієлопроліферативни
х захворювань та 
мієлодиспластичного 
синдрому в 
опромінених осіб у 
віддаленому періоді 
після аварії на 
Чорнобильській АЕС: 



удосконалення 
діагностики та 
тактики лікування»,
наявністю 
- посвідчення: ТУ 
«Психолого-
педагогічний 
семінар»                           
(НМУ ім. О.О. 
Богомольця, 2017 р.,
- посвідченням про 
ВИЩУ кваліфікаційну 
категорію зі 
спеціальності 
«гематологія», 
2019р.).
Приймала участь у

- Науково-практичній 
конференції 
«Передовий досвід 
діагностики в 
онкогематології», 
2018 р.;
- Науково-практичній 
конференції 
«Перспективи 
діагностики та 
лікування 
гематологічних 
захворювань», 2018 
р.;
- Науково-
практичному семінарі 
«Трансплантація 
гемопоетичних 
стовбурових клітин», 
2016 р.;
- Щорічній науково-
практичній 
конференції 
«Перспективи 
діагностики та 
лікування 
гематологічних 
захворювань», 2016р.;
- Семінарі 
«Діагностика та 
лікування лімфоми 
Ходжкіна», 2016 р.
Член асоціації 
онкогематологів 
України
Член Українського 
наукового медичного 
товариства 
гематологів і 
трансфузіологів
Член Редакційної 
ради Journal of Tumor 
Medicine & Prevention, 
США (2017).
Наукові публікації:
- Біохімічні критерії 
оцінки стану нирок у 
пацієнтів з 
плазмоклітинною 
мієломою, 
постраждалих 
внаслідок аварії на 
Чорнобильський АЕС 
// Т.Ф. Любарець, 
Ж.М. Мінченко, О.О. 
Дмитренко, В.О. 
Мойсеєнко / УДК 
doi:10.37321/nefrology.
2019.25-07 / 
616.61:616-
00.6.44:616-001$
- Clinical characteristics 
of chronic lymphocytic 



leukemia occurring in 
chornobyl cleanup 
workers / Finch S.C., 
Dyagil I., Reiss R.F., 
Gudzenko N., Babkina 
N., Lyubarets T., 
Bebeshko V., 
Romanenko A., 
Chumak V.V., Bouville 
A., Hatch M.,  Little 
M.P., Bazyka D., 
Zablotska L.B. // 
Hematological 
Oncology. 2017. No 
2(35). Р. 215–224.  doi: 
10.1002/hon.2278;
- Клініко-
гематологічна 
характеристика та 
поліморфізм систем 
груп крові АВО та Rh  
у хворих на 
плазмоклітинну 
мієлому /  Любарець 
Т.Ф., Мінченко Ж.М., 
Дмитренко О.О., 
Хоменко В.І., 
Рєзнікова Л.С., 
Шляхтиченко Т.Ю., 
Товстоган А.О., Сілаєв 
Ю.О. // Проблеми 
радіаційної медицини 
та радіобіології. – 
2018. - Вип. 23. – С. 
410-422;
- Childhood leukemia in 
Ukraine after the 
Chornobyl accident / 
Liubarets T. F., Shibata 
Y., Saenko V. A., 
Bebeshko V. G., 
Prysyazhnyuk A. E., 
Bruslova K. M., Fuzik 
M. M. , Yamashita S., 
Bazyka D. A.   // 
Radiation and 
environmental 
biophysics 2019 
Nov;58(4):553-562. 
doi: 10.1007/s00411-
019-00810-4. Epub 
2019 Aug 2;
- Імуногенетичний та 
фармакохімічний 
аналіз властивостей 
глікопротеїнів 
системи АВО як 
критеріїв 
індивідуальної 
чутливості щодо 
протипухлинного 
препарату бортезомібу 
у хворих на 
плазмоклітинну 
мієлому / Мінченко  
Ж. М., Кустовська А. 
Д., Примаченко  С. В., 
Дмитренко  О. О., 
Любарець Т. Ф., 
Шляхтиченко Т.Ю., 
Балан В. В., Бебешко 
В. Г. // Проблеми 
радіаційної медицини 
та радіобіології. – 
2019. - Вип. 24. – С. 
426-438;
- Особливості перебігу 
та прогнозу 
плазмоклітинної 
мієломи на різних 
етапах терапії з 



включенням 
трансплантації 
аутологічних 
стовбурових клітин / 
Любарець Т. Ф.,  
Мінченко Ж. М., 
Мішаріна Ж. А.,  
Курченко А. І.,  
Дмитренко О. О.,  
Шляхтиченко Т. Ю., 
Хоменко В. І. // 
Імунологія та 
аллергологія. Наука і 
практика. – 2017. - № 
2. – С. 37-42;
- Молекулярно-
цитогенетичні 
критерії 
прогнозування 
перебігу 
плазмоклітинної 
мієломи / Мішаріна 
Ж. А. Мінченко Ж. М., 
Курченко А. І., 
Любарець Т. Ф., 
митренко О. О., 
Бебешко В. Г. // 
Проблеми екологічної 
біотехнології. – 2017. 
– №2. – Режим 
доступу: 
http://ecobio.nau.edu.u
a/ 
index.php/ecobiotech/a
rticle/ 
view/12163/16353;
- Calculations of 
supramolecular 
structures of 
peptidylboronic acid 
(bortezomib) with ABO 
blood system antigen / 
Kustovska A. D., 
Prymachenko S. V.,  
Minchenko Zh. M., 
Liubarets T. F.,  
Dmytrenko O. O. // 
Ukr. Biochem. J. -2019. 
- Vol. 91, N 4. – Р. 70 - 
77.
Видано Практичний 
посібник сімейного 
лікаря Програма 
обстеження, 
діагностики й 
лікування хворих на 
мієлопроліферативні 
новоутворення / 
Любарець Т. Ф. // 
Радіо-біофізичні та 
медико-гігієнічні 
наслідки 
Чорнобильської 
катастрофи:, Ужгород, 
«Патент». – 2017. - С. 
326-332.
Науковий керівник 
НДР:
- 2016-2018 рр., № 
держреєстрації 
0116U003575 
«Проведення 
ретроспективної та 
проспективної оцінки 
перебігу хронічних 
лімфопроліферативни
х новоутворень з 
урахуванням 
молекулярно-
генретичних 
особливостей геному, 



фармако-хімічних 
характеристик 
антигенів системи аво 
та програм терапії»;
- 2019-2021 рр., № 
держреєстрації 
0119U100873  ««Роль 
поліморфізму генів 
цитокінів (TNF-α, 
TGF-β1, IL-6, IL-10, 
IFN-γ ) та генів 
головного комплексу 
гістосумісності (HLA-
A, HLA-B, HLA-C, 
HLA-DRB1, HLA-
DQA1, HLA-DQB1) в 
перебігу 
плазмоклітинної 
мієломи у віддалений 
період після аварії на 
Чорнобильській 
АЕС».
2018 р. - член 
проектної групи 
Державної установи 
«Національний 
науковий центр 
радіаційної медицини 
НАМН України»  
щодо ліцензування 
освітньої діяльності 
для підготовки 
здобувачів вищої 
освіти - ступеня 
доктора філософії на 
третьому (освітньо-
науковому) рівні зі 
спеціальності 222 
Медицина, 
спеціалізація 
«Гематологія та 
трансфузіологія», 
медичні науки.
З 2020 р. - керівник 
робочої групи 
Державної установи 
«Національний 
науковий центр 
радіаційної медицини 
НАМН України»   
щодо акредитації 
освітньо-наукової 
програми для 
здобувачів вищої 
освіти - ступеня 
доктора філософії на 
третьому (освітньо-
науковому) рівні зі 
спеціальності 222 
Медицина, 
спеціалізація 
«Гематологія та 
трансфузіологія», 
медичні науки.
З 2010 р. - учений 
секретар Проблемної 
комісії Національної 
академії медичних 
наук України 
«Гематологія та 
трансфузіологія».

Підтвердження В2:  
Київський 
національний 
університет ім. Т. 
Шевченка Центр 
іноземних мов
Англійська мова, 2019 
р.
Старший науковий 



співробітник 
ВАК України ДУ 
«Науковий центр 
радіаційної медицини 
АМН України»
зі спеціальності 
гематологія та 
трансфузіологія 
Атестат АС № 002353 
від 03.07.2002р.
Професор кафедри 
внутрішньої 
медицини з курсом 
ендокринології 
Атестат професора 
АП № 001207  від 
15.10.2019 р.

82572 Шиманський
Ігор 
Олександров
ич

Доцент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
кандидата наук 

ДK 048261, 
виданий 

08.10.2008

26 Біологічна та 
біоорганічна 
хімія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: 
спеціальність –  
біологія - хімія, 
кваліфікація – 
Викладач біології та 
хімії 
Диплом з відзнакою
ЛМ № 000037 від 
24.06.1996 р. 
Науковим ступенем: 
кандидат біологічних 
наук 03.00.04 
«Біохімія»,  ДК № 
048261 від 08.10.2008 
р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Медична хімія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
біологічних наук зі 
спеціальностц 
03.00.04 «Біохімія» 
Тема дисертації:
«Молекулярні 
механізми реалізації 
нейротропної дії 
вітаміну РР та його 
біологічно активних 
похідних».
Наявністю
Наукових публікацій
-  «O. Lisakovska, I. 
Shymanskyi, D. 
Labudzynskyi, A. 
Mazanova, M. Veliky. 
Vitamin D Auto-
/Paracrine System Is 
Involved in Modulation 
of Glucocorticoid-
Induced Changes in 
Angiogenesis/Bone 
Remodeling Coupling 
// International 
Journal of 
Endocrinology, vol. 
2020, Article ID 
8237610, 11 pages, 
2020. 
https://doi.org/10.1155
/2020/8237610
- Labudzynskyi D., 
Shymanskyi I., 
Lisakovska O., 
Mazanova A., Natrus L., 
Veliky M. Vitamin D3 
regulates apelin and 



VEGF expression in 
experimental diabetes 1 
type // Ukr. Biochem J., 
2020, 92, № 4: 5-13.
- І. О. Шиманський, О. 
В. Кеца, М. М. 
Марченко, М. М. 
Великий. Цитохром 
Р450-
гідроксилювальна 
система печінки 
щурів-пухлиноносіїв 
за введення ω-3 
поліненасичених 
жирних кислот та 
вітаміну D3 // Ukr. 
Biochem. J. 2018; 90, 
№ 4: 36-44. doi: 
https://doi.org/10.1540
7/ubj90.04.036
- Shymanskyi I.O., 
Lisakovska O.O., 
Mazanova A.O., 
Labudzynskyi D.O., 
Veliky M.M. Vitamin D3 
modulates impaired 
crosstalk between 
RANK and 
glucocorticoid receptor 
signaling in bone 
marrow cells after 
chronic prednisolone 
administration // Front 
Endocrinol, 2018, 
9:303. doi: 
10.3389/fendo.2018.00
303.
- Labudzinskyi D., 
Shymanskyi I., 
Lisakovska O., Veliky 
М. Osteoprotective 
effects of vitamin D3 in 
diabetic mice is VDR-
mediated and regulated 
via 
RANKL/RANK/OPG 
axis // Ukr. Biochem. J, 
2018, 90 (2): 56-65. 
doi: 
https://doi.org/10.1540
7/ubj90.02.056. 
- Mazanova A., 
Shymanskyi I., 
Lisakovska O., Hajiyeva 
L., Komisarenko Y., 
Veliky M. Effects of 
cholecalciferol on key 
components of vitamin 
D-endo/para/autocrine 
system in experimental 
type 1 diabetes// 
International Journal of 
Endocrinology, 2018, 
(2018): 1-9. 
https://doi.org/10.1155
/2018/2494016.
- Мазанова А.О., 
Шиманський І.О., 
Лісаковська О.О., 
Василевська В.М., 
Лотоцька О.Ю., 
Макарова О.О., 
Великий М.М. 
Порушення синтезу 
рецептора вітаміну D3 
та активної форми 
ядерного фактора κB у 
кістковій тканині, 
зумовлені 
експериментальним 
цукровим діабетом 1-



го типу, та їх корекція 
холекальциферолом 
// Допов. Нац. акад. 
наук Укр., 2018, 2: 
109-116. doi: 
https://doi.org/10.1540
7/dopovidi2018.02.109.

Монографії (глави)
1. Shymanskyi I., 
Lisakovska O., 
Mazanova A., 
Labudzynskyi D., Veliky 
M. Vitamin D3 
modulates impaired 
crosstalk between 
RANK and 
glucocorticoid receptor 
signaling in bone 
marrow cells after 
chronic prednisolone 
administration // 
Classic and Pleiotropic 
Actions of Vitamin D. 
Lausanne: Frontiers 
Media, 2019, p. 146-
159. doi: 10.3389/978-
2-88963-008-0.
2. Shymanskyi I., 
Lisakovska O., 
Labudzynskyi D., 
Mazanova A., Veliky M. 
Chapter 22 – Vitamin D 
in immune regulation 
and diabetes mellitus // 
Molecular Nutrition. 
Vitamins. Academic 
press, 2020, p. 427-
446. 
https://doi.org/10.1016
/B978-0-12-811907-
5.00013-0.
3. Shymanskyi I., 
Lisakovska O., 
Mazanova A., Veliky M. 
Chapter: Vitamin D 
deficiency and diabetes 
mellitus // Vitamin D 
Deficiency. IntechOpen, 
2020. DOI: 
10.5772/intechopen.89
543.

Доповідав на 
міжнародних 
конференціях та 
конгресах:
1. «Vitamin D - 
minimum, maximum, 
optimum», European 
Vitamin D Association 
(EVIDAS), Варшава, 
2019 р.
2. WCO-IOF-ESCEO 
2019 World Congress 
on Osteoporosis, 
Osteoarthritis and 
Musculoskeletal 
Diseases, Париж, 2019 
р.

17564 Верголяс 
Майя 
Розметівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2000, 

14 Гістологія, 
цитологія та 
ембріологія

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
«Біологія» - магістр-
біолог, викладач 
біології, Диплом 



спеціальність: 
070402 

Біологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 059468, 

виданий 
01.07.2010, 

Атестат 
доцента AД 

002311, 
виданий 

23.04.2019

магістра 
КВ № 13853525 від 
26.06.2000 р.
Науковим ступенем: 
доктор біологічних 
наук 03.00.16 
«Екологія»,  
ДД № 009999 від 
24.09.2020 р.,                    
кандидат біологічних 
наук 03.00.11 
«Цитологія, клітинна 
біологія, гістологія»,
 ДК №059468 від 
01.07.2010 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Гістологія, цитологія 
та ембріологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
біологічних наук із 
спеціальності 03.00.11 
«Цитологія, клітинна 
біологія, гістологія», 
Тема дисертації: 
«Морфофункціональн
і зміни клітин крові, 
зябер і хвостового 
плавця риб при оцінці 
якості водного 
середовища при дії 
токсичних чинників»,
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Медична біологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту,
 науковим ступенем 
доктора біологічних 
наук із спеціальності 
03.00.16 «Екологія», 
Тема дисертації: 
«ЕКОЛОГО-
ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ 
МОНІТОРИНГ 
СТАНУ ВОДИ 
РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ 
УКРАЇНИ»,
наявністю 
- свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації: 
Інноваційні технології 
при викладанні 
дисциплін: Екологія, 
Цитологія, Гістологія 
(Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, 17.11.2017р.
-   свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації 
(Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, 
09.11.2018р.)
Наукова робота:
Монографія
- Таран О. П., Пармон 
В. Н., Верголяс М. Р. 
Каталитические, 
сорбционные, 
микробиологические 



и интегрированные 
методы для защиты и 
ремедиации 
окружающей среды: 
монография. 
Новосибирск : Изд-во 
СО РАН, 2013. 298 с.
- Верголяс М. Р. 
Еколого-
токсикологічна оцінка 
забруднених 
інсектицидами вод з 
використанням 
тваринних і 
рослинних організмів.   
Scientific developments 
of Ukraine and EU in 
the area of natural 
sciences: Collective 
monograph. Riga: 
Izdevniecība “Baltija 
Publishing”, 2020. P. 1. 
768 p.
Статті в наукових 
фахових виданнях 
України
- Vergolyas M. R., 
Goncharuk V. V. 
Evaluation of water 
quality control by using 
test organisms and their 
cells // Journal of 
Water Chemistry and 
Technology. 2016. 38 
(1). Р. 62–66. Scopus.
- Верголяс М. Р., 
Головков А. Н, 
Наниева А. В., 
Пелишенко А. В., 
Гончарук В. В. 
Генотоксическое 
влияние фтора 
питьевой воды // 
Фактори 
експериментальної 
еволюції організмів. 
Київ, 2016. Т. 18. С. 
33–35. 
- Верголяс М. Р., 
Трахтенберг И. М., 
Дмитруха Н. Н., 
Гончарук В. В. Оценка 
токсического влияния 
воды из разных 
источников на тест-
организмы // Фактори 
експериментальної 
еволюції організмів. 
Київ, 2016. Т. 19. С. 
97–102. 
- Верголяс М. Р. 
Визначення токсичної 
вплив гербіцидів  на 
тест-організми у воді 
// Екологічні науки : 
наук.-практ. журнал. 
Київ : ДЕА, 2019. № 
26. С. 84–87. 
- Vergolyas M. Safety 
analysis of drinking 
water on the test-
organisms // 
Біоресурси і 
природокористування
. Київ, 2019. Т. 11. № 
3–4. URL: 
https://docs.google.co
m/viewerng/viewer?
url=http://journals.nub
ip.edu.ua/index.php/Bi
o/article/viewFile/bio20



19.03.004/11350.
- Верголяс М. Р., 
Трахтенберг І. М., 
Дмитруха Н. М., 
Гончарук В. В. Оцінка 
токсиксичного впливу 
питних вод на 
організм щурів wistar 
// Актуальные 
проблемы 
транспортной 
медицины. 2016. № 2 
(44). С. 52–59. 
- Верголяс М. Р., 
Трахтенберг І. М., 
Дмитруха І. М. Оцінка 
цитотоксичної 
активності води з 
різних джерел 
водопостачання // 
Довкілля та здоров’я. 
Київ, 2016. № 4 (80). 
С. 19–22. 
- Верголяс М. Р., 
Дмитруха Н. М., 
Андрусишина І. М. 
Особливості впливу 
питної води з різних 
джерел 
водопостачання на 
організм щурів вістар 
// Современные 
проблемы 
токсикологи. Киев, 
2016. № 4. С. 80–86. 
- Верголяс М. Р. 
Альтернативный 
метод оценки качества 
питьевых вод при 
помощи 
биотестирования // 
Актуальные проблемы 
транспортной 
медицины. 2016. № 4 
(46). С. 159–167. 
- Верголяс М. Р. 
Оцінка токсичності 
нітратів у воді з 
використанням 
цитоморфологічних 
показників тест-
організмів. // 
Екологічні науки : 
наук.-практ. журнал. 
Київ : ДЕА, 2020. № 
30. С. 129–133.
- Верголяс М.Р., 
Вихляева М.В., 
Шеремета А.И., 
Шамкина К.К. 
Экотоксикологическа
я оценка 
антропогенного 
загрязнения 
поверхностных вод // 
Екологічні науки : 
наук.-практ. журнал. 
Київ : ДЕА, 20. № 31. 
С. 
- Vergolyas M. R., 
Goncharuk V. V. Toxic 
effects of heavy metals 
on the hydrobionts’ 
organism // Journal of 
Education, Health and 
Sport. 2016. № 6 (6). Р. 
436–444. eISSN 2391-
8306.DOI. 
- Vergolyas M. R., 
Trakhtenberg I. M., 
Dmytrukha N. M. 



Assessment of toxic 
effects of drinking 
water from various 
sources on indicators 
rats Wistar immune 
system. Journal of 
Education, Health and 
Sport. 2016. № 6 (9). Р. 
855–866. eISSN 2391-
8306.DOI. 
- Vergolyas M. 
Assessment of drinking 
water quality at the 
cellular level // Adv 
Tissue Eng Regen Med 
Open Access. 2019. № 
5 (1). Р. 53‒55. DOI: 
10.15406/atroa.2019.05.
00099. BASE, Google 
Scholar. 
- Vergolyas M. Research 
of cytotoxic activity of 
water from different 
water supply sources // 
Adv Tissue Eng Regen 
Med Open Access. 2019. 
№ 5 (3). Р. 92‒96. DOI: 
10.15406/atroa.2019.05.
00105. BASE, Google 
Scholar. 
- Vergolyas M. 
Сytogenetic evaluation 
of the drinking water 
toxicity // EUREKA: 
Life Sciences. 2016. № 
1. Р. 47–54
- Верголяс М. Р. 
Екотоксикологічна 
оцінка якості питних 
вод на тест-організмах 
// Sciences of Europe. 
2016. № 8 (8). С. 4–8. 
- Vergolyas M. Use of 
hematological 
indicators of 
hydrobionts as 
bioindicators of 
anthropogenic pollution 
of the water 
environment // Magyar 
Tudományos Journal. 
2019. Vol. 31. № 1 (1). 
Р. 3–6. 
- Верголяс М. Р. 
Оцінка 
антропогенного 
забруднення водного 
середовища за 
допомогою 
гістоморфологічної 
характеристики 
паранхіматозних 
органів тест-об’єкта // 
Magyar Tudományos 
Journal. 2019. Vol. 34. 
№ 3 (1). Р. 4–8.
- Vergolyas M. 
Application of 
correlation-regressional 
analysis for modeling 
the influence of the 
component 
composition of drinking 
water on the features of 
life activity tests // Adv 
Tissue Eng Regen Med 
Open Access. 2020. №6 
(2). Р. 37‒42. BASE, 
Google Scholar.  
- M. Vergolyas, E. 
Myrtaziev, M. 



Vikhliaieva, M.Taran 
Hematological 
indicators of 
hydrobionts as a 
biomarker of 
Anthropogenic 
pollution of the aquatic 
Environment // 
International Journal of 
Natural Resource 
Ecology and 
Management. 2020. 
5(3): Р. 115-118. Google 
Scholar.
Наявність патентів:
- Верголяс М.Р., 
Гончарук В.В. Спосіб 
визначення 
генотоксичності 
водного середовища : 
патент 95717 Україна. 
№ 201004569 ; заявл. 
19.04.2010 ; опубл. 
25.08.2011, Бюл. № 16. 
8 с. 
- Гончарук В.В., 
Верголяс М.Р., 
Болтіна І.В. Спосіб 
визначення 
мутагенної активності 
питної води і 
культуральне 
середовище для його 
реалізації : патент 
93964 Україна. № 
201000606 ; заявл. 
22.01.2010 ; опубл. 
25.03.2011, Бюл. № 6. 
10 с. 
- Верголяс М.Р., 
Гончарук В.В. Спосіб 
підготовки 
біологічного об’єкта 
для визначення 
токсичності води : 
патент 97199 Україна.  
№ 201012982 ; заявл. 
01.11.2010 ; опубл. 
10.01.2012, Бюл. № 1. 
10 с. 
- Верголяс М.Р., 
Гончарук В.В., Болтіна 
І.В.  Спосіб 
визначення цито- та 
генотоксичності 
питної води : патент 
104175 Україна. № 
201113123 ; заявл. 
07.11.2011 ; опубл. 
10.01.2014, Бюл. № 1. 
6 с. 
Підтвердження В2: 
Комунальний 
Позашкільний 
навчальний заклад 
«Перші Київські 
державні курси 
іноземних мов»
Свідоцтво № 25066, 
27.02.2019.
Доцент кафедри
фундаментальних 
дисциплін з курсом 
фармакології  
АД № 002311 від 
23.04.2019 р.

121691 Варуха 
Катерина 
Володимирів
на

Старший 
викладач, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

6 Судова 
медицина 
(стоматологія).

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена



університет ім. 
О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 053674, 

виданий 
15.10.2019

базовою освітою: 
спеціальність – 
Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар, 
Диплом КВ № 
21691558                       
від 27.06.2003 р.; 
спеціальність – 
правознавство 
(медичне право), 
кваліфікація 
«Юрист», 
Диплом ДС № 
1007056                            
від 01.07.2010 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.01.25 - 
«Судова медицина», 
ДК № 053674                         
від 15.10.2019 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Медичне право» та 
«Судова медицина» 
підтверджена 
документами про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.25 
– Судова медицина.   
Тема дисертації:
«Судово-медичне 
встановлення крові 
менструального 
походження»,
наявністю 
- посвідчення про 
підвищення 
кваліфікації «Сучасна 
методика навчання у 
вищій медичній освіті 
Судова медицина та 
Медичне право»                                                
(НМУ ім. О.О. 
Богомольця 
10.06.2016р.),
- сертифікату про 
засвоєння 
практичного курсу 
англійської мови – 
рекомендована для 
проведення навчання 
іноземних студентів 
англійською мовою                                 
(НМУ ім. О.О. 
Богомольця, 
12.06.2017 р.).
Наукові публікації:
- Варуха К. В. 
Визначення 
кількісного вмісту 
простагландину F2a 
як маркера 
менструальної крові / 
К. В. Варуха // Medical 
science of Ukraine. - 
2019. - Vol. 15, № 1-2. - 
С. 65-68. - Режим 
доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/nvnmu_2019_15_1
-2_11;
- Варуха К. В. Вміст 
простагландину 
F2альфа в крові 
менструального 
походження жінок 
репродуктивного віку 
/ К. В. Варуха // 



Український журнал 
медицини, біології та 
спорту. - 2018. - Т. 3, 
№ 6. - С. 9-13. - Режим 
доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/ujmbs_2018_3_6_
3;
- До питання про 
впровадження 
європейської 
кредитно-трансферної 
системи організації 
навчального процесу 
при вивченні судово-
медичної стоматології 
/ О. П. Бабкіна, В. Ю. 
Гладарь, К. В. Варуха 
// Актуальні 
проблеми сучасної 
медицини. - 2016. - Т. 
16, Вип. 1. - С. 256-259. 
- Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/apsm_2016_16_1_
55:
- Визначення давності 
виникнення 
ушкоджень нирок за 
динамікою змін 
гістологічних 
показників при 
механічній травмі в 
залежності від часу її 
заподіяння / О. П. 
Бабкіна, С. В. Сушков, 
Г. Е. Миловидова, К. 
В. Варуха // 
Харківська хірургічна 
школа. - 2016. - № 3. - 
С. 19-22. - Режим 
доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Khkhsh_2016_3_4
;
Судово-медичне 
визначення 
менструального 
походження крові за 
вмістом 
простагландину F2а / 
К. В. Варуха, О. П. 
Бабкіна, О. А. 
Топоркова // 
Актуальні проблеми 
сучасної медицини. - 
2015. - Т. 15, Вип. 3(2). 
- С. 95-97. - Режим 
доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/apsm_2015_15_3
%282%29__23

61861 Шабранська 
Валентина 
Володимирів
на

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет 
імені 

О.О.Богомольц
я, рік 

закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
7.110106 

Стоматологія

19 Терапевтична 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
– Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог,                                       
Диплом ЛВ Н Х № 
005273                       
від 25.06.1998 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Терапевтична 
стоматологія» та 
«Дитяча терапевтична 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про освіту 



та наявністю 
- посвідчення про 
вищу категорію  зі 
спеціальності 
Терапевтична 
стоматологія                                           
(МОЗ України, 
29.12.2016р.);
- сертифіката лікаря-
спеціаліста                
№ 04143: 
підтверджено звання 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Стоматологія»                                   
(НМАПО ім. П.Л. 
Шупика 30.01.2020 
р.);
- Посвідчення № 4207 
про проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплому                             
ЛВ НХ № 005273: 
стажування з 
стоматології – лікар-
стоматолог (НМАПО 
ім. П.Л. Шупика, 
03.02.2020 р.);
- Свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації СП № 
05408289 / 3084-20: 
Використання 
безкоштовних 
онлайн-ресурсів для 
організації 
навчального процесу в 
дистанційній формі 
(Сумський державний 
університет, 
16.12.2020 р.);
- Сертифікатом № 
101-2470: 5-та Фахова 
школа 
«Міждисциплінарна 
професійна освіта 
лікаря-стоматолога»                              
(НМАПО ім. П.Л. 
Шупика, 16.12.2020 
р.);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Сучасні методи 
лікування гіперестезії 
зубів                                 
(ТОВ «НКФ Омега-
Дент», 25.10.2020 р.);
- Сертифікатом 
учасника конференції: 
«Інфекційний 
контроль в 
стоматології» 
(29.10.2020 р., Львів);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Інновації в прямій 
реставрації зубів. На 
чому заснований успіх 
(вебінар Дмитра 
Неліпи, 20.02.2020 
р.);
- Сертифікатом № 
505: Прослухала 
онлайн-лекцію від 
навчального центру S-
Education 
«Непритомність в 
кріслі стоматолога» 
(S-Education, 
23.06.2020 р.);



- Сертифікатом № 
1523: Прослухала 
онлайн-лекцію від 
навчального центру S-
Education 
«Ціноутворення в 
сфері медичних 
послуг» (S-Education, 
16.09.2020 р.);
- Сертифікатом: 
участь в онлайн-курсі 
«Легкий вступ у 
клінічну ендонтію. Від 
теорії до практики» 
(Громадська спілка 
«Стоматологи 
України», 
10.04.2020р.);
- Сертифікатом: 
участь у вебінарі 
«Особливості ведення 
стоматологічного 
прийому у вагітних 
жінок» (AMELIT, 
28.11.2019р.);
- Сертифікатом № 28: 
участь у навчальному 
курсі «Особливості 
стоматологічного 
лікування вагітних від 
А до Я (22.04.2018р.);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Капи. Класифікація, 
показання, 
конструкції, 
матеріали, помилки 
(вебінари для 
стоматологів, 
16.11.2020 р.);
- Сертифікатом 
учасника авторського 
вебінару: 
Мікропротезування: 
про вкладки на 
простій мові (вебінари 
для стоматологів, 
28.11.2020 р.);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Тимчасові 
конструкції: вініри, 
накладки, коронки 
(вебінари для 
стоматологів, 
21.12.2020 р.).
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 22 
роки.

61861 Шабранська 
Валентина 
Володимирів
на

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет 
імені 

О.О.Богомольц
я, рік 

закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
7.110106 

Стоматологія

19 Терапевтична 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
– Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог,                                       
Диплом ЛВ Н Х № 
005273                       
від 25.06.1998 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Терапевтична 
стоматологія» та 
«Дитяча терапевтична 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про освіту 
та наявністю 



- посвідчення про 
вищу категорію  зі 
спеціальності 
Терапевтична 
стоматологія                                           
(МОЗ України, 
29.12.2016р.);
- сертифіката лікаря-
спеціаліста                
№ 04143: 
підтверджено звання 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Стоматологія»                                   
(НМАПО ім. П.Л. 
Шупика 30.01.2020 
р.);
- Посвідчення № 4207 
про проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплому                             
ЛВ НХ № 005273: 
стажування з 
стоматології – лікар-
стоматолог (НМАПО 
ім. П.Л. Шупика, 
03.02.2020 р.);
- Свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації СП № 
05408289 / 3084-20: 
Використання 
безкоштовних 
онлайн-ресурсів для 
організації 
навчального процесу в 
дистанційній формі 
(Сумський державний 
університет, 
16.12.2020 р.);
- Сертифікатом № 
101-2470: 5-та Фахова 
школа 
«Міждисциплінарна 
професійна освіта 
лікаря-стоматолога»                              
(НМАПО ім. П.Л. 
Шупика, 16.12.2020 
р.);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Сучасні методи 
лікування гіперестезії 
зубів                                 
(ТОВ «НКФ Омега-
Дент», 25.10.2020 р.);
- Сертифікатом 
учасника конференції: 
«Інфекційний 
контроль в 
стоматології» 
(29.10.2020 р., Львів);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Інновації в прямій 
реставрації зубів. На 
чому заснований успіх 
(вебінар Дмитра 
Неліпи, 20.02.2020 
р.);
- Сертифікатом № 
505: Прослухала 
онлайн-лекцію від 
навчального центру S-
Education 
«Непритомність в 
кріслі стоматолога» 
(S-Education, 
23.06.2020 р.);
- Сертифікатом № 



1523: Прослухала 
онлайн-лекцію від 
навчального центру S-
Education 
«Ціноутворення в 
сфері медичних 
послуг» (S-Education, 
16.09.2020 р.);
- Сертифікатом: 
участь в онлайн-курсі 
«Легкий вступ у 
клінічну ендонтію. Від 
теорії до практики» 
(Громадська спілка 
«Стоматологи 
України», 
10.04.2020р.);
- Сертифікатом: 
участь у вебінарі 
«Особливості ведення 
стоматологічного 
прийому у вагітних 
жінок» (AMELIT, 
28.11.2019р.);
- Сертифікатом № 28: 
участь у навчальному 
курсі «Особливості 
стоматологічного 
лікування вагітних від 
А до Я (22.04.2018р.);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Капи. Класифікація, 
показання, 
конструкції, 
матеріали, помилки 
(вебінари для 
стоматологів, 
16.11.2020 р.);
- Сертифікатом 
учасника авторського 
вебінару: 
Мікропротезування: 
про вкладки на 
простій мові (вебінари 
для стоматологів, 
28.11.2020 р.);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Тимчасові 
конструкції: вініри, 
накладки, коронки 
(вебінари для 
стоматологів, 
21.12.2020 р.).
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 22 
роки.

61861 Шабранська 
Валентина 
Володимирів
на

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет 
імені 

О.О.Богомольц
я, рік 

закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
7.110106 

Стоматологія

19 Терапевтична 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
– Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог,                                       
Диплом ЛВ Н Х № 
005273                       
від 25.06.1998 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Терапевтична 
стоматологія» та 
«Дитяча терапевтична 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про освіту 
та наявністю 



- посвідчення про 
вищу категорію  зі 
спеціальності 
Терапевтична 
стоматологія                                           
(МОЗ України, 
29.12.2016р.);
- сертифіката лікаря-
спеціаліста                
№ 04143: 
підтверджено звання 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Стоматологія»                                   
(НМАПО ім. П.Л. 
Шупика 30.01.2020 
р.);
- Посвідчення № 4207 
про проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплому                             
ЛВ НХ № 005273: 
стажування з 
стоматології – лікар-
стоматолог (НМАПО 
ім. П.Л. Шупика, 
03.02.2020 р.);
- Свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації СП № 
05408289 / 3084-20: 
Використання 
безкоштовних 
онлайн-ресурсів для 
організації 
навчального процесу в 
дистанційній формі 
(Сумський державний 
університет, 
16.12.2020 р.);
- Сертифікатом № 
101-2470: 5-та Фахова 
школа 
«Міждисциплінарна 
професійна освіта 
лікаря-стоматолога»                              
(НМАПО ім. П.Л. 
Шупика, 16.12.2020 
р.);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Сучасні методи 
лікування гіперестезії 
зубів                                 
(ТОВ «НКФ Омега-
Дент», 25.10.2020 р.);
- Сертифікатом 
учасника конференції: 
«Інфекційний 
контроль в 
стоматології» 
(29.10.2020 р., Львів);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Інновації в прямій 
реставрації зубів. На 
чому заснований успіх 
(вебінар Дмитра 
Неліпи, 20.02.2020 
р.);
- Сертифікатом № 
505: Прослухала 
онлайн-лекцію від 
навчального центру S-
Education 
«Непритомність в 
кріслі стоматолога» 
(S-Education, 
23.06.2020 р.);
- Сертифікатом № 



1523: Прослухала 
онлайн-лекцію від 
навчального центру S-
Education 
«Ціноутворення в 
сфері медичних 
послуг» (S-Education, 
16.09.2020 р.);
- Сертифікатом: 
участь в онлайн-курсі 
«Легкий вступ у 
клінічну ендонтію. Від 
теорії до практики» 
(Громадська спілка 
«Стоматологи 
України», 
10.04.2020р.);
- Сертифікатом: 
участь у вебінарі 
«Особливості ведення 
стоматологічного 
прийому у вагітних 
жінок» (AMELIT, 
28.11.2019р.);
- Сертифікатом № 28: 
участь у навчальному 
курсі «Особливості 
стоматологічного 
лікування вагітних від 
А до Я (22.04.2018р.);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Капи. Класифікація, 
показання, 
конструкції, 
матеріали, помилки 
(вебінари для 
стоматологів, 
16.11.2020 р.);
- Сертифікатом 
учасника авторського 
вебінару: 
Мікропротезування: 
про вкладки на 
простій мові (вебінари 
для стоматологів, 
28.11.2020 р.);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Тимчасові 
конструкції: вініри, 
накладки, коронки 
(вебінари для 
стоматологів, 
21.12.2020 р.).
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 22 
роки.

306206 Загородний 
Максим 
Іванович

Доцент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 004131, 

виданий 
26.02.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023955, 
виданий 

15 Внутрішня 
медицина  

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар,  
Диплом з відзнакою
КВ №11255151 від 
25.06.1999 р.
Науковим ступенем:
кандидат медичних 
наук 14.01.02 
–«Внутрішні 
хвороби», ДК № 
023955  від 
09.06.2004р.,  
доктор медичних наук                      
(14.01.11. 
«Кардіологія»,                             
ДД № 004131від 



09.06.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
046482, 
виданий 

25.02.2016

26.02.2015р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Внутрішня 
медицина» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.02 
– Внутрішні хвороби.   
Тема дисертації:
«Биологическая 
характеристика и 
иммуносупрессивные 
свойства 
стафилоккоков- 
возбудителей 
пиодермии», 
науковим ступенем 
доктора медичних 
наук із спеціальності 
14.01.11. «Кардіологія» 
Тема дисертації 
«Метаболічні 
препарати в лікуванні 
артеріальної 
гіпертензії» 
Наукові публікації
- Клінічні основи 
артеріальної 
гіпертензії: 
фармакотерапевимчн
ий аспект. // М.І. 
Загородний // 
Рациональная 
фармакотерапія. – 
2017. - № 2(43). – С. 
29-34.
- Цитонінова терапія в 
комплексному 
лікування 
цереброваскулярних 
захворювань: стан. 
Перспективи 
досліджень // М.І. 
Загородний, Е.В. 
Супрун, І.С. Чекман, 
І.Ф. Бєлєнічев, Н.О. 
Горчакова, А.С. 
Свінціцький, Б.С. 
Бурлака // 
Рациональная 
фармакотерапія. – 
2017. - №1(42). – С. 19-
30.
- Гіпертрофія 
міокарда: 
фармакологічний 
аспект  // Загородний 
М.І., Казак Л.І., 
Дорошенко А.М., 
Реплянчук Н.Д. // 
Рациональная 
фармакотерапія. – 
2016. - №2(39). – С. 
53-54.
- Електронні стани 
молекул лізиноприлу 
та кварцетину у 
водних розчинах // 
Загородний М.І., 
Чекман І.С., Куліш 
М.П., гарник Т.П., 
Туманов В.А., 
Горчакова Н.О., 
Сирова Г.О., 
Свінційький А.С., 
Сендюк В.А., 
Павленко О.Л., 



Дмитренко О.П., 
Заболотний М.А. // 
Фітотерапія. – 2016. - 
№1. – С. 15-20.
- Небіволол: 
квантово-хімічні 
властивості //  
Загородний М.І., 
Чекман І.С., Казакова 
О.О., Довгань Р.С. 
//Доповіді НАН 
України. – 2015. - № 
12. – С. 76-81.
Монографії
- Загордний М. І., 
Чекман I.C., Сирова 
Г.О., Казакова О.О., 
Горчакова Н.О., 
Беленічев І.Ф., 
Левашова О.Л., 
Чаленко Н.М., 
Поготова Г.А., 
Довгань Р.С., Нагорна 
О.О. Квантова хімія: 
медико-
фармацевтичний 
аспект. - Х.: ТОВ 
«Планета-принт», 
2017. - 139 с.
- Загордний М. І., 
Довгань Р. C., Нагорна 
Л. І., Кучеренко Л. І., 
Свінціцький І. А. 
Експериментальна 
артеріальна 
гіпертензія: вплив 
лікарських засобів. К.: 
Задруга, 2014. - 280 с.
- Загордний М. І.,  
Чекман I.C., Вікторов 
О.П., Горчакова И.О., 
Свініцький A.C., 
Бухтіарова Т.A., 
Нагорна О.О., 
Мавєєва О.В., Яйченя 
В.П., Логвина І.О, 
Кашуба О.В. Не 
стероїдні 
протизапальні 
препарати: 
ефективність, 
доступність і 
прийнятність для 
пацієнта. - Київ: 
Видавництво ТОВ 
«Поліграфкнига 
плюс», 2011. - 118 с.;
- Загордний М. І.,  
Чекман І.С., Вікторов 
О.П., Горчакова Н.О., 
Беленічев І.Ф., Мазур 
I.A. Журавльова Л.В., 
Кучеренко Л.І., 
Матвеева О.В., 
Нагорна О.О., 
Мавєєва О.В., Яйченя 
В.П., Логвина І.О, 
Савченко Н.В., 
Бухтіарова Т.А., 
Павлов C.B. Побічні 
реакції серцево- 
судинних засобів: 
навч. посіб. - Київ - 
Запоріжжя - Харків: 
Видавництво 
Запорізького 
державного 
медичного 
університету, 2010. - 
88 с.
Патенти



Патент № 52461 А. 
Спосіб профілактики 
ульцерогенних 
ускладнень  / 2002 р.
- Патент № 3083. 
Спосіб профілактики 
ерозивно-виразкових 
ускладнень шлунка та 
дванадцятипалої 
кишки, викликаних 
диклофенаком 
натрію, у хворих на 
остеоартроз  / 2004 р.
- Патент № 30909. 
Спосіб оцінки 
ефективності 
лікування 
артеріальної 
гіпертензії (в 
експерименті)  / 2008 
р.
- Патент № 37558. 
Спосіб лікування 
артеріальної 
гіпертензії (в 
експерименті)  / 2008 
р. 
- Патент № 37036. 
Спосіб лікування 
артеріальної 
гіпертензії (в 
експерименті) / 2008 
р.
- Патент UA 92692 
А61К 31/41. 
Лікарський засіб для 
лікування ішемічної 
хвороби серця та 
гіпертонічної хвороби 
/ 2010 р.
- Патент UA 59061 
А61К 31/4916. 
Лікарський засіб для 
лікування 
захворювань 
серцевоудинної та 
нервової системи, 
який проявляє проти 
ішемічну, 
ендотеліотропну, 
антиоксидантну, 
протигіпоксичну, 
протизапальну дію / 
2011 р.
- Патент UA 77439 
А61К 38/00. Спосіб 
визначення впливу 
карведилолу та 
тіотриазоліну на 
гіпертрофію міокарда 
у хворих артеріальною 
гіпертензією//2013р.

Доцент кафедри 
внутрішньої 
медицини,
МОН України 
рішенням 
Атестаційної колегії
12ДЦ № 046482, 
25.02.2016
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 16 
років.

363271 Криничко 
Леонід 
Романович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
кандидата наук 

ДK 052537, 
виданий 

10 Ортопедична 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена



20.06.2019 базовою освітою:
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог, Диплом 
ЛБ № 012728  від 
25.06.97 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.01.22 - 
«Стоматологія»,  
ДК №052537 від 
20.06.2019 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Хірургічна 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія.  
Тема дисертації:
«Вдосконалення 
інтра- та 
післяопераційної 
профілактики 
утворення 
патологічних рубців 
шкіри при 
хірургічному 
лікуванні кіст шиї 
ембріонального 
походження» та 
наявністю 
- посвідчення про 
вищу категорію  зі 
спеціальності 
Стоматологія 
(Департамент охорони 
здоров’я, 
18.12.2019);
- посвідчення № 2107: 
Стажування з фаху 
хірургічна 
стоматологія – лікар 
стоматолог-хірург 
(Українська медична 
стоматологічна 
академія, 2020 р.);
- сертифікату № 308: 
підтверджено звання 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Хірургічна 
стоматологія»                                    
(Українська медична 
стоматологічна 
академія, 04.06.2020 
р.);
- посвідчення № 
42269 про присвоєння 
ДРУГОЇ 
кваліфікаційної 
категорії зі 
спеціальності 
«Організація і 
управління охороною 
здоров’я» 
(Департамент охорони 
здоров’я, 08.09.2016)
Наукові публікації:
- Криничко Л.Р. 
Визначення 
розбіжностей 
продукції активних 
форм оксисену та 
вмісту гідро 
пероксидів ліпідів в 



гомогенатах 
рубцевозмінених 
тканин в різні терміни 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко, К.П. Локес, 
С.О. Ставицька, С.М. 
Григоров, Л.І. 
Волошина// Вісник 
проблем біології і 
медицини. – 2018. 
Вип. 4 (146). – С. 95-
98;
- Криничко Л.Р. 
Особливості 
морфологічної будови 
рубцевозмінених 
тканин шкіри при 
хірургічному 
лікуванні кіст шиї 
ембріонального 
походження на 6, 9 та 
12 місяць 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко // актуальні 
проблеми сучасної 
медицини Вісник 
УМСА – 2018. – Т.18., 
Вип. 3 (63). – С. 219-
222;
- Крриничко Л.Р. 
Аналіз динаміки 
клінічних змін 
рубцевозмінених 
тканин після 
хірургічного 
лікування 
бранхіогенних кіст у 
хронологічному 
аспекті / С.М. 
Григоров, Л.Р. 
Криничко, С.О. 
Ставицький, І.В. 
Бойко // Клінічна 
хірургія. – 2018. – Т. 
85 (№ 6). – С. 33-35;
- Криничко Л.Р. 
Гістотопографічні 
особливості 
регенеративних 
процесів, що 
відбуваються в шкірі 
шиї на 3-ій місяць 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко, С.М. 
Григоров, С.О. 
Ставицький, К.П. 
Локес // Вісник 
проблем біології і 
медицини. – 2018. – 
Вип 2 (144). – С. 315-
319;
- Сучасний погляд на 
експериментальне і 
клінічне 
обґрунтування 
використання у 
процесі репаративної 
регенерації шкіри / 
Л.Р. Криничко, С.М. 
Григоров, Д.В. 
Стебловський, С.О. 
Ставицький, В.Д. 
Ахмеров // 
Український 
стоматологічний 
аальманах. -  2018. - 
№2. – С. 45-48;
- Динаміка змін 



показників 
рубцевозмінених 
тканин на 3 місяць 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко, С.М. 
Григоров, С.О. 
Ставицький, І.В. 
Бойко, В.Д. Ахмеров 
// Актуальні 
проблеми сучасної 
медицини : Вісник 
УМСА. -  2018. – Т.18., 
Вип. 2 (62). – С. 197-
200.
Патент 109267 UA. 
МПК А61К 31/00 
(2016.01) А61Р 17/02 
(2006.01) Спосіб 
інтраопераційної 
профілактики 
виникнення 
колоїдних та 
гіпертрофічних рубців 
шкіри при лікуванні 
кіст шиї 
ембріонального 
походження / 
Григоров С.М., 
Криничко Л.Р., 
Ставицький С.О., 
Яненко І.В. : заявник 
ВДНЗУ УМСА. - № u 
2015 00026; заявл. 
04.01.2016: опубл. 
25.08.2016. Бюл. № 
16.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 21 рік.

296668 Берестовий 
Владислав 
Олегович

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

2015, 
спеціальність: 

7.12010001 
лікувальна 

справа

2 Акушерство Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар, 
Диплом спеціаліста 
С15 №010391 від 
25.06.2015 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Акушерство та 
гінекологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, 
та наявністю 
посвідчення про  
присвоєння звання 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Акушерство та 
гінекологія»                
(НМУ ім. О.О. 
Богомольця 
21.06.2018р.).
Наукові публікації:
- Перинатальні 
аспекти формування 
імунного статусу 
дитини / М. В. 
Макаренко, Д. О. 
Берестовий В. О. 
Говсєєв, І. В. Сокол, Р. 
М. Ворона // 
Перинатология и 
педиатрия. - 2017. - № 
1. - С. 95-102 . - Режим 



доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/perynatology_2017
_1_20;
-  Десмоидная опухоль 
передней брюшной 
стенки у женщины 
(Клинический случай) 
/ М. В. Макаренко, Д. 
А. Говсеев, С. В. 
Гридчин, Н. Х. 
Исаева, И. В. Сокол, В. 
О. Берестовой, Р. Н. 
Ворона // Здоровье 
женщины. - 2018. - № 
5. - С. 116-118. - Режим 
доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Zdzh_2018_5_26;
-  Визначення рівня 
експресії рецепторів 
стероїдних гормонів у 
поліпах ендометрія у 
жінок у 
постменопаузальний 
період / М. В. 
Макаренко, Д. О. 
Говсєєв, С. В. Грідчин, 
В. С. Єляшович, І. В. 
Сокол, В. О. 
Берестовий, Р. М. 
Ворона // Здоровье 
женщины. - 2018. - № 
1. - С. 61-63. - Режим 
доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Zdzh_2018_1_14;
- Внесок натурального 
ауто-IgM у вроджений 
імунітет / М. В. 
Макаренко, Д. О. 
Говсєєв, І. В. Сокол, В. 
О. Берестовий, А. М. 
Мартич, Р. М. Ворона 
// Перинатология и 
педиатрия. - 2018. - № 
2. - С. 45-51. - Режим 
доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/perynatology_2018
_2_11;
- The investigation of 
levels of IgG and IgM 
autoantibodies against 
bacterial analog of 
HSP60, Tyrosyl-trna 
synthetase, and its 
separated domains in 
sera of women with 
uterine leiomyoma
M. Makarenko, R. 
Vorona, I. Sokol, V. 
Berestoviy, D. 
Govsieiev, A. Pogribna, 
A. Kornelyuk, M. Grom
Bogomolets National 
Medical University, 
Postgraduate Education 
Institute, Kуiv; 
Bogomolets National 
Medical University, 
Postgraduate Education 
Institute, Kуiv; 
Bogomolets National 
Medical University, 
Postgraduate Education 
Institute, Kуiv; 
Bogomolets National 
Medical University, 
Postgraduate Education 
Institute, Kуiv; 



Bogomolets National 
Medical University, 
Postgraduate Education 
Institute, Kуiv; Institute 
of Molecular Biology 
and Genetics NAS of 
Ukraine, Kyiv; Institute 
of Molecular Biology 
and Genetics NAS of 
Ukraine, Kyiv; Institute 
of Molecular Biology 
and Genetics NAS of 
Ukraine, Kyiv.  
Підтвердження В2: 
Комунальний 
Позашкільний 
навчальний заклад 
«Перші Київські 
державні курси 
іноземних мов»
Свідоцтво № 25095, 
13.03.2019.

363240 Тютюніков 
Ігор 
Євгенійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
кандидата наук 

KH 001640, 
виданий 

27.02.1993

28 Медична 
інформатика

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
–  
Автоматика і 
телемеханіка, 
кваліфікація - 
інженер-електрик, 
Диплом з відзнакою
ЗВ № 806484 від 
30.06.1983 р.,
спеціальність –  
Економічна 
кібернетика, 
кваліфікація - 
Спеціаліст з 
економічної 
кібернетики, 
 Диплом про 
перепідготовку 12 ДСК 
№ 280225 від 
27.06.2014  р.
Науковим ступенем: 
кандидат технічних 
наук,   
КН № 001640 від 
27.02.1993 р. 
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Медична 
інформатика» 
підтверджена 
документом про 
освіту, 
науковим ступенем 
кандидата технічних 
наук.

Наявністю свідоцтва 
про підвищення 
кваліфікації: 
Використання 
інноваційних 
технологій в 
освітньому процесі 
(Донецький 
національний 
університет, 
22.02.2016р.).
Наукові публікації:
- Тютюніков І.Є., 
Валегура С. М. Аналіз 
ефектів нелінійної 
динаміки в соціально-
економічних 
системах. // Тези 
доповідей МНПК 



«Нова модель 
регіонального 
економічного 
зростання: науково-
теоретичні проблеми 
та механізм 
реалізації».    м. Київ – 
2016. - С.153–155. ;
- Тютюніков І. Є., 
Валегура С. М. 
Основні аспекти 
впровадження 
інформаційних 
технологій у структуру 
економіко-
математичної освіти 
«Регіональна бізнес-
економіка та 
управління» № 2(51) 
2016. – С. 3–11.;
- Тютюніков І. Є., 
Плаксій О. Г.  
Спільність ефектів і 
методів аналізу 
динамічних процесів у 
соціально-
економічних системах 
«Економіка 
Вінничини» № 4(44) 
2016. – С. 18–22.;
- Тютюніков І. Є., 
Заболотний В. І. 
Підвищення 
ефективності роботи 
підприємства за 
допомогою СКМ 
«MAPLE». 
«Регіональна бізнес-
економіка та 
управління» № 3(55) 
2017. – С. 101–110.;
- Акулов М. Г., 
Куперштейн Л. М., 
Ткаченко М. І., 
Тютюніков І. Є. Навч. 
посібник 
«Моделювання 
економічної 
динаміки». – 
Вінниця.: ВФЕУ, 2017. 
– 305 с.;
- Тютюніков І.Є. 
Моделювання 
управління рухом 
автономного 
мобільного роботу у 
динамічному 
оточенні.  // Тези 
доповідей МНПК 
«Соціально-
економічні аспекти 
реструктуризації 
регіональної 
економіки». м. 
Вінниця – 2017. – С. 
28.;
- Тютюніков І. Є. 
Моделювання та 
оптимізація 
вантажних перевезень 
/ Тютюніков І.Є.,  
Биць П. С. // Тези 
доповідей МНПК 
«Соціально-
економічні аспекти 
реструктуризації 
регіональної 
економіки». м. 
Вінниця – 2018. – С. 
23–30.;
- Тютюніков І.Є. 



Оптимізація посівних 
площ 
сільськогосподарськог
о підприємства/ 
Тютюніков І.Є.,  
Вишнівський О. Ц. // 
Тези доповідей МНПК 
«Соціально-
економічні аспекти 
реструктуризації 
регіональної 
економіки». м. 
Вінниця – 2018. – С. 
44–45.;
- Тютюніков І. Є. 
Оптимізація поточної 
діяльності 
виробничого 
підприємства/ 
Тютюніков І.Є., 
Бурлака С. М. // Тези 
доповідей МНПК 
«Застосування 
інноваційних 
технологій у 
підготовці фахівців з 
економіки, фінансів та 
права – 2019». м. 
Вінниця – 2019. – 
С.14–16.;
- Русанюк А. В., 
Тютюніков І. Є. 
Відновлення 
нелінійних 
економічних систем за 
допомогою 
динамічних рядів. // 
Матеріали РНПК « 
Перспективи розвитку 
регіональної 
економіки, права та 
менеджменту». м. 
Вінниця – 2019. – С. 
106–108.;
- Тютюніков І. Є. 
Аналіз стану 
фінансових ринків на 
основі методів 
нелінійної динаміки. 
Матеріали РНПК 
«Перспективи 
розвитку регіональної 
економіки, права та 
менеджменту». м. 
Вінниця – 2020. – С. 
117–118.

355158 Трінус 
Костянтин 
Федорович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
доктора наук 
ДД 005765, 

виданий 
12.04.2007, 

Диплом 
кандидата наук 

MД 011158, 
виданий 

25.02.1981

41 Неврологія, в 
т.ч. 
нейростоматол
огія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою:
 спеціальність –  
Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар, 
Диплом з відзнакою
Б-І № 586249 від 
25.06.1976 р.
Науковим ступенем: 
доктор медичних наук 
14.01.15 «Нервові 
хвороби»,           
ДД № 005765 від 
12.04.2007 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Неврологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, 
науковим ступенем 



доктора медичних 
наук із спеціальності 
14.01.15 «Нервові 
хвороби»,   
Тема дисертації:
Присінкові 
порушення, як рання 
ознака та 
прогностичний 
критерій 
неврологічного 
дефіциту у осіб, що 
зазнали впливу 
іонізуючого 
випромінення 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастроф.

Наявністю 
сертифікату про 
присвоєння звання 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Неврологія»                                   
(НМАПО ім. П.Л. 
Шупика),
Наявність публікацій
- The role of epigenetic 
factors by men with 
arterial hypertension in 
the formation of 
disorders of the central 
nervous system  
EUROPEAN JOURNAL 
OF HEART FAILURE, 
2018/5/1;
- Трінус К.Ф. 
Запаморочення як 
міжгалузева 
проблема. 
Міжнародний 
неврологічний 
журнал. 2016, № 6 
(84) 91-101 DOI 
10.22141/2224-
0713/6/84/2016/83125;

- Трінус К.Ф., 
Гончарук О.О. 
Походження 
запаморочень. 
Міжнародний 
неврологічний 
журнал. 2019, 7 (109) 
DOI 10.22141/2224-
0713.7.109.2019.183008

Видано підручник (у 
співавторстві): 
- Trinus K, Svyrydova 
N, Trinus O. 
Management of 
vestibular disorders 
(Dizziness). Ky'iv, Sik 
Group Ukrarna, 2016, 
459 p.
- Trinus K. Vestibular 
system: morpho-
physiology and 
pathology. Lambert 
Academic Publishing. 
2012, 544 p. ISBN 978-
3-659-1 1350-5
- Trinus K.F., Claussen 
C.-F. Guidelines on 
dizziness and space 
orientation disorders. 
Neurootology 
Newsletter, 2012, Vol. 



9, № 1, 94 p. ISSN 
1023-6422
- Trinus KF., Claussen 
C.-F. International 
Clinical Protocol on 
Vestibular Disorders 
(Dizziness). 
Neurootology 
Newsletter, 2016, Vol. 
10, № 1, ISSN 1023-
6422
Головний редактор 
«Neurootology 
Newsletter», член 
редколегії 
«Міжнародного 
неврологічного 
журналу».
Участь у міжнародних 
наукових проектах:
- Президент 45 
Конгресу 
Невроотологічного та 
Еквілібріометричного 
Товариства за участі 
Міжнародної Академії 
Головокружіння
Підтвердження В2: 
Сертифікат КТ 160518-
1 від 16.05.2019 р.
Premier Training 
Centre

10858 Ткаченко 
Сергій 
Антонович

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

110106 
Стоматологiя

7 Дитяча 
хірургічна 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
– Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог, 
КВ № 31350505 від 
27.06.2007 р.
Кваліфікація за 
дисципліною «Дитяча 
хірургічна 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про освіту 
та наявністю
- сертифікату № 
36465/19 про 
присвоєння звання 
лікаря-спеціаліста із 
спеціалізації 
«Організація і 
управління охороною 
здоров’я» (Українська 
військово-медична 
академія, 19.04.2019 
р.),
 -  сертифікату про 
підтвердження звання 
лікаря-спеціаліста зі 
спеціальності 221 – 
стоматологія, 
спеціалізація 
«Стоматологія» 
(Українська військово-
медична академія, 
28.02.2020 р.).
Член асоціації 
стоматологів України.
Головний лікар 
клініки  DenTectum.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 13 
років.

363271 Криничко 
Леонід 

Асистент, 
Основне 

Медичний Диплом 
кандидата наук 

10 Дитяча 
хірургічна 

Кваліфікація 
відповідно до  



Романович місце 
роботи

ДK 052537, 
виданий 

20.06.2019

стоматологія спеціальності 
підтверджена
базовою освітою:
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог, Диплом 
ЛБ № 012728  від 
25.06.97 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.01.22 - 
«Стоматологія»,  
ДК №052537 від 
20.06.2019 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Хірургічна 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія.  
Тема дисертації:
«Вдосконалення 
інтра- та 
післяопераційної 
профілактики 
утворення 
патологічних рубців 
шкіри при 
хірургічному 
лікуванні кіст шиї 
ембріонального 
походження» та 
наявністю 
- посвідчення про 
вищу категорію  зі 
спеціальності 
Стоматологія 
(Департамент охорони 
здоров’я, 
18.12.2019);
- посвідчення № 2107: 
Стажування з фаху 
хірургічна 
стоматологія – лікар 
стоматолог-хірург 
(Українська медична 
стоматологічна 
академія, 2020 р.);
- сертифікату № 308: 
підтверджено звання 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Хірургічна 
стоматологія»                                    
(Українська медична 
стоматологічна 
академія, 04.06.2020 
р.);
- посвідчення № 
42269 про присвоєння 
ДРУГОЇ 
кваліфікаційної 
категорії зі 
спеціальності 
«Організація і 
управління охороною 
здоров’я» 
(Департамент охорони 
здоров’я, 08.09.2016)
Наукові публікації:
- Криничко Л.Р. 
Визначення 
розбіжностей 
продукції активних 
форм оксисену та 



вмісту гідро 
пероксидів ліпідів в 
гомогенатах 
рубцевозмінених 
тканин в різні терміни 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко, К.П. Локес, 
С.О. Ставицька, С.М. 
Григоров, Л.І. 
Волошина// Вісник 
проблем біології і 
медицини. – 2018. 
Вип. 4 (146). – С. 95-
98;
- Криничко Л.Р. 
Особливості 
морфологічної будови 
рубцевозмінених 
тканин шкіри при 
хірургічному 
лікуванні кіст шиї 
ембріонального 
походження на 6, 9 та 
12 місяць 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко // актуальні 
проблеми сучасної 
медицини Вісник 
УМСА – 2018. – Т.18., 
Вип. 3 (63). – С. 219-
222;
- Крриничко Л.Р. 
Аналіз динаміки 
клінічних змін 
рубцевозмінених 
тканин після 
хірургічного 
лікування 
бранхіогенних кіст у 
хронологічному 
аспекті / С.М. 
Григоров, Л.Р. 
Криничко, С.О. 
Ставицький, І.В. 
Бойко // Клінічна 
хірургія. – 2018. – Т. 
85 (№ 6). – С. 33-35;
- Криничко Л.Р. 
Гістотопографічні 
особливості 
регенеративних 
процесів, що 
відбуваються в шкірі 
шиї на 3-ій місяць 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко, С.М. 
Григоров, С.О. 
Ставицький, К.П. 
Локес // Вісник 
проблем біології і 
медицини. – 2018. – 
Вип 2 (144). – С. 315-
319;
- Сучасний погляд на 
експериментальне і 
клінічне 
обґрунтування 
використання у 
процесі репаративної 
регенерації шкіри / 
Л.Р. Криничко, С.М. 
Григоров, Д.В. 
Стебловський, С.О. 
Ставицький, В.Д. 
Ахмеров // 
Український 
стоматологічний 
аальманах. -  2018. - 



№2. – С. 45-48;
- Динаміка змін 
показників 
рубцевозмінених 
тканин на 3 місяць 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко, С.М. 
Григоров, С.О. 
Ставицький, І.В. 
Бойко, В.Д. Ахмеров 
// Актуальні 
проблеми сучасної 
медицини : Вісник 
УМСА. -  2018. – Т.18., 
Вип. 2 (62). – С. 197-
200.
Патент 109267 UA. 
МПК А61К 31/00 
(2016.01) А61Р 17/02 
(2006.01) Спосіб 
інтраопераційної 
профілактики 
виникнення 
колоїдних та 
гіпертрофічних рубців 
шкіри при лікуванні 
кіст шиї 
ембріонального 
походження / 
Григоров С.М., 
Криничко Л.Р., 
Ставицький С.О., 
Яненко І.В. : заявник 
ВДНЗУ УМСА. - № u 
2015 00026; заявл. 
04.01.2016: опубл. 
25.08.2016. Бюл. № 
16.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 21 рік.

10858 Ткаченко 
Сергій 
Антонович

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

110106 
Стоматологiя

7 Дитяча 
хірургічна 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
– Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог, 
КВ № 31350505 від 
27.06.2007 р.
Кваліфікація за 
дисципліною «Дитяча 
хірургічна 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про освіту 
та наявністю
- сертифікату № 
36465/19 про 
присвоєння звання 
лікаря-спеціаліста із 
спеціалізації 
«Організація і 
управління охороною 
здоров’я» (Українська 
військово-медична 
академія, 19.04.2019 
р.),
 -  сертифікату про 
підтвердження звання 
лікаря-спеціаліста зі 
спеціальності 221 – 
стоматологія, 
спеціалізація 
«Стоматологія» 
(Українська військово-
медична академія, 
28.02.2020 р.).



Член асоціації 
стоматологів України.
Головний лікар 
клініки  DenTectum.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 13 
років.

363244 Сокрут 
Володимир 
Миколайови
ч

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
кандидата наук 

ФC 011641, 
виданий 

21.06.1991, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000396, 
виданий 

23.06.1994

15 Історія 
України та 
української 
культури 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
–  Военно-
педагогическая, 
общественные наук, 
кваліфікація - 
Преподаватель 
марксистко-
ленинской 
философии, 
Диплом  від 
24.06.1986 р.
НВ № 76852.
Науковим ступенемь: 
кандидат 
філософських наук,  
ФС № 011641 від 
04.12.1991 р. 
 Кваліфікація за 
дисципліною 
«Філософія»  
підтверджена 
документом про 
освіту, 
науковим ступенем 
кандидата 
філософських наук.
Наявністю:
- мультимедійного 
посібника 
«Філософія» // 
(Електронний ресурс): 
В.М. Сокрут, В.М. 
Кравець, О.О. 
Бандура, Ю.С. Симон
// Київ.: 
Нац.акад.внутр.справ, 
2016. – Режим 
доступу: http:www.naia 
u.kiev.ua/books / 
filosofia-
30012017/index.html;
- робочої програми 
навчальної 
дисципліни 
«Філософія» // 
Укладачі: В.М. 
Кравець, М.В. 
Костицький, Ю.С. 
Симон, 
О.В.Павлишин, В.М. 
Сокрут, Р.М. Шевчук / 
К.: 
Нац.акад.внутр.справ, 
2016. – 115 с.;
-   робочої програми 
навчальної 
дисципліни 
«Філософські 
проблеми 
управління» // 
Укладачі: В.М. 
Кравець, М.В. 
Костицький, Ю.С. 
Симон, 
О.В.Павлишин, В.М. 
Сокрут, Р.М. Шевчук / 
К.: 
Нац.акад.внутр.справ, 
2017. – 78 с.;



- свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації: 
Дидактичні засади 
викладання 
навчальної 
дисципліни 
«Філософія» 
(Національна 
академія внутрішніх 
справ України, 
28.12.2016р.).
Доцент кафедри 
українознавства
протокол №9 від 
23.06.1994р, 
ДЦ АР№000396.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 34 
роки.

363244 Сокрут 
Володимир 
Миколайови
ч

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
кандидата наук 

ФC 011641, 
виданий 

21.06.1991, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000396, 
виданий 

23.06.1994

15 Історія 
медицини

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
–  Военно-
педагогическая, 
общественные наук, 
кваліфікація - 
Преподаватель 
марксистко-
ленинской 
философии, 
Диплом  від 
24.06.1986 р.
НВ № 76852.
Науковим ступенемь: 
кандидат 
філософських наук,  
ФС № 011641 від 
04.12.1991 р. 
 Кваліфікація за 
дисципліною 
«Філософія»  
підтверджена 
документом про 
освіту, 
науковим ступенем 
кандидата 
філософських наук.
Наявністю:
- мультимедійного 
посібника 
«Філософія» // 
(Електронний ресурс): 
В.М. Сокрут, В.М. 
Кравець, О.О. 
Бандура, Ю.С. Симон
// Київ.: 
Нац.акад.внутр.справ, 
2016. – Режим 
доступу: http:www.naia 
u.kiev.ua/books / 
filosofia-
30012017/index.html;
- робочої програми 
навчальної 
дисципліни 
«Філософія» // 
Укладачі: В.М. 
Кравець, М.В. 
Костицький, Ю.С. 
Симон, 
О.В.Павлишин, В.М. 
Сокрут, Р.М. Шевчук / 
К.: 
Нац.акад.внутр.справ, 
2016. – 115 с.;
-   робочої програми 



навчальної 
дисципліни 
«Філософські 
проблеми 
управління» // 
Укладачі: В.М. 
Кравець, М.В. 
Костицький, Ю.С. 
Симон, 
О.В.Павлишин, В.М. 
Сокрут, Р.М. Шевчук / 
К.: 
Нац.акад.внутр.справ, 
2017. – 78 с.;
- свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації: 
Дидактичні засади 
викладання 
навчальної 
дисципліни 
«Філософія» 
(Національна 
академія внутрішніх 
справ України, 
28.12.2016р.).
Доцент кафедри 
українознавства
протокол №9 від 
23.06.1994р, 
ДЦ АР№000396.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 34 
роки.

363244 Сокрут 
Володимир 
Миколайови
ч

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
кандидата наук 

ФC 011641, 
виданий 

21.06.1991, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000396, 
виданий 

23.06.1994

15 Філософія Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
–  Военно-
педагогическая, 
общественные наук, 
кваліфікація - 
Преподаватель 
марксистко-
ленинской 
философии, 
Диплом  від 
24.06.1986 р.
НВ № 76852.
Науковим ступенемь: 
кандидат 
філософських наук,  
ФС № 011641 від 
04.12.1991 р. 
 Кваліфікація за 
дисципліною 
«Філософія»  
підтверджена 
документом про 
освіту, 
науковим ступенем 
кандидата 
філософських наук.
Наявністю:
- мультимедійного 
посібника 
«Філософія» // 
(Електронний ресурс): 
В.М. Сокрут, В.М. 
Кравець, О.О. 
Бандура, Ю.С. Симон
// Київ.: 
Нац.акад.внутр.справ, 
2016. – Режим 
доступу: http:www.naia 
u.kiev.ua/books / 
filosofia-



30012017/index.html;
- робочої програми 
навчальної 
дисципліни 
«Філософія» // 
Укладачі: В.М. 
Кравець, М.В. 
Костицький, Ю.С. 
Симон, 
О.В.Павлишин, В.М. 
Сокрут, Р.М. Шевчук / 
К.: 
Нац.акад.внутр.справ, 
2016. – 115 с.;
-   робочої програми 
навчальної 
дисципліни 
«Філософські 
проблеми 
управління» // 
Укладачі: В.М. 
Кравець, М.В. 
Костицький, Ю.С. 
Симон, 
О.В.Павлишин, В.М. 
Сокрут, Р.М. Шевчук / 
К.: 
Нац.акад.внутр.справ, 
2017. – 78 с.;
- свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації: 
Дидактичні засади 
викладання 
навчальної 
дисципліни 
«Філософія» 
(Національна 
академія внутрішніх 
справ України, 
28.12.2016р.).
Доцент кафедри 
українознавства
протокол №9 від 
23.06.1994р, 
ДЦ АР№000396.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 34 
роки.

270333 Смирнова 
Ірина 
Павлівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
доктора наук 
MД 003657, 

виданий 
19.07.1985, 

Атестат 
професора ПP 

016544, 
виданий 

20.05.1988

55 Внутрішня 
медицина  

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою:  
спеціальність –  
Лікувальна справа , 
кваліфікація – Лікар, 
Диплом 
О №334766 від 
26.06.1962 р.
Науковим ступенем: 
доктор медичних наук 
14.01.11 «Кардіологія»,   
МД № 003657 від 
19.07.1985р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Внутрішня медицина 
в тому числі 
ендокринологія, 
медична генетика» 
підтверджена 
документом про 
освіту, 
науковим ступенем 
доктора медичних 
наук із спеціальності 
14.01.11 «Кардіологія»,    
Тема дисертації:



Популяционное 
исследование 
ишемической болезни 
сердца у мужчин в 
возрасте 20-69 лет, 
факторы риска и 
гормональный спектр 
крови,

наявністю
- посвідчення про 
вищу кваліфікаційної 
категорії зі 
спеціальності 
«Кардіологія»                 
(МОЗ України, 
23.10.2017р.),
- наукових публікацій
- Смирнова И. П. 
Динамика структуры 
липидного фактора 
сердечно-сосудистого 
риска на протяженнии 
35 лет в городской 
популяции мужчин / 
И. П. Смирнова, И. М. 
Горбась, Е. А. Кваша, 
О. В. Срибная // 
Український 
кардіологічний 
журнал, 2016. - № 2 – 
С. 54-60.
- Смирнова И. П. 
Профиль риска 
сердечно-сосудистого 
здоровья мужчин, 
проживающих в 
городе, 35-летняя 
динамика / И. П. 
Смирнова, И. М. 
Горбась, Е. А. Кваша, 
О. В. Срибная // 
Український 
кардіологічний 
журнал, 2016. - № 6 – 
С. 66-71.
- Смирнова И. П. 
Влияние электронных 
систем доставки 
никотина на риск 
сердечно-сосудистых 
заболеваний по 
данным 6-месячного 
изучения  / И. П. - 
Смирнова, О. В. 
Срибная, Е. А. Кваша,      
И. В. Третяк, А. А. 
Бородай// 
Український 
терапевчний журнал, 
2017. - № 3 (54) – С. 
11-16 .
- Смирнова И. П. 
Профиль сердечно-
сосудистого риска у 
мужчин, 
проживающих в 
городе, 35-летняя 
динамика / И. П. 
Смирнова, И. М. 
Горбась, Е. А. Кваша, 
О. В. Срибная // 
Український 
кардіологічний 
журнал, 2016. - № 6 – 
С. 90 - 96.
Член Асоціації 
кардіологів України.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 55 



років.
Професор
по спеціальності 
«Кардіологія»,      ПР 
№016544 від 
20.05.1988р.
Указом президента 
України 
від 05.03.2001 р. № 
1204 
присвоєно почесне 
звання «Заслужений 
діяч науки і техніки 
України».

270333 Смирнова 
Ірина 
Павлівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
доктора наук 
MД 003657, 

виданий 
19.07.1985, 

Атестат 
професора ПP 

016544, 
виданий 

20.05.1988

55 Внутрішня 
медицина  

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою:  
спеціальність –  
Лікувальна справа , 
кваліфікація – Лікар, 
Диплом 
О №334766 від 
26.06.1962 р.
Науковим ступенем: 
доктор медичних наук 
14.01.11 «Кардіологія»,   
МД № 003657 від 
19.07.1985р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Внутрішня медицина 
в тому числі 
ендокринологія, 
медична генетика» 
підтверджена 
документом про 
освіту, 
науковим ступенем 
доктора медичних 
наук із спеціальності 
14.01.11 «Кардіологія»,    
Тема дисертації:
Популяционное 
исследование 
ишемической болезни 
сердца у мужчин в 
возрасте 20-69 лет, 
факторы риска и 
гормональный спектр 
крови,

наявністю
- посвідчення про 
вищу кваліфікаційної 
категорії зі 
спеціальності 
«Кардіологія»                 
(МОЗ України, 
23.10.2017р.),
- наукових публікацій
- Смирнова И. П. 
Динамика структуры 
липидного фактора 
сердечно-сосудистого 
риска на протяженнии 
35 лет в городской 
популяции мужчин / 
И. П. Смирнова, И. М. 
Горбась, Е. А. Кваша, 
О. В. Срибная // 
Український 
кардіологічний 
журнал, 2016. - № 2 – 
С. 54-60.
- Смирнова И. П. 
Профиль риска 
сердечно-сосудистого 
здоровья мужчин, 
проживающих в 



городе, 35-летняя 
динамика / И. П. 
Смирнова, И. М. 
Горбась, Е. А. Кваша, 
О. В. Срибная // 
Український 
кардіологічний 
журнал, 2016. - № 6 – 
С. 66-71.
- Смирнова И. П. 
Влияние электронных 
систем доставки 
никотина на риск 
сердечно-сосудистых 
заболеваний по 
данным 6-месячного 
изучения  / И. П. - 
Смирнова, О. В. 
Срибная, Е. А. Кваша,      
И. В. Третяк, А. А. 
Бородай// 
Український 
терапевчний журнал, 
2017. - № 3 (54) – С. 
11-16 .
- Смирнова И. П. 
Профиль сердечно-
сосудистого риска у 
мужчин, 
проживающих в 
городе, 35-летняя 
динамика / И. П. 
Смирнова, И. М. 
Горбась, Е. А. Кваша, 
О. В. Срибная // 
Український 
кардіологічний 
журнал, 2016. - № 6 – 
С. 90 - 96.
Член Асоціації 
кардіологів України.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 55 
років.
Професор
по спеціальності 
«Кардіологія»,      ПР 
№016544 від 
20.05.1988р.
Указом президента 
України 
від 05.03.2001 р. № 
1204 
присвоєно почесне 
звання «Заслужений 
діяч науки і техніки 
України».

230744 Селезньова 
Руслана 
Віталіївна

Доцент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
кандидата наук 

KH 007193, 
виданий 

29.10.1994, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002435, 
виданий 

20.07.2001

31 Медична 
інформатика

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
«Автоматика і 
телемеханіка», 
кваліфікація – 
Електрик, Диплом ПВ 
№ 773462   від 
30.07.1990 р.,
спеціальність 
«Управління 
інноваційною 
діяльністю», 
кваліфікація – магістр 
з управління 
інноваційною 
діяльністю,  
Диплом НВ № 
090258                      від 
15.02.2013р;



Науковим ступенем: 
кандидат технічних 
наук (01.05.02 – 
Математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи,   
КН № 007193 від 
29.10.1994р.).
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Медична та 
біологічна фізика» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
технічних наук із 
спеціальності 01.05.02 
– Математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи.  
Тема дисертації:
«Моделювання задач 
управління 
багатостадійними 
динамічними 
технологічними 
процесами»
 та наявністю 
- сертифіката: 
стажування на
Кафедрі математики, 
фізики та 
комп’ютерних 
технологій з 
дисципліни «Фізика». 
(Вінницький 
національний 
аграрний  університет, 
2016р.)
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Медична 
інформатика» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
технічних наук із 
спеціальності 01.05.02 
– Математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи.  
Тема дисертації:
«Моделювання задач 
управління 
багатостадійними 
динамічними 
технологічними 
процесами»
 та наявністю
- посвідчення про 
атестацію з 
англійської мови – 
надано право 
викладати 
англійською мовою 
дисципліни «Мед. та 
біолог. фізика», 
«Комп’ютерні 
технології у фарм.», 
«Мед. інформ.», 
«Вища математика»,
 (Вінницький 
національний
Медичний університет 
ім. Пирогова, 2016 р.).
Доцент кафедри 



метрології та 
промислової 
автоматики
ДЦ №002435 від 
26.06.2001 р.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 30 
років.

230744 Селезньова 
Руслана 
Віталіївна

Доцент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
кандидата наук 

KH 007193, 
виданий 

29.10.1994, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002435, 
виданий 

20.07.2001

31 Медична та 
біологічна 
фізика

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
«Автоматика і 
телемеханіка», 
кваліфікація – 
Електрик, Диплом ПВ 
№ 773462   від 
30.07.1990 р.,
спеціальність 
«Управління 
інноваційною 
діяльністю», 
кваліфікація – магістр 
з управління 
інноваційною 
діяльністю,  
Диплом НВ № 
090258                      від 
15.02.2013р;
Науковим ступенем: 
кандидат технічних 
наук (01.05.02 – 
Математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи,   
КН № 007193 від 
29.10.1994р.).
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Медична та 
біологічна фізика» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
технічних наук із 
спеціальності 01.05.02 
– Математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи.  
Тема дисертації:
«Моделювання задач 
управління 
багатостадійними 
динамічними 
технологічними 
процесами»
 та наявністю 
- сертифіката: 
стажування на
Кафедрі математики, 
фізики та 
комп’ютерних 
технологій з 
дисципліни «Фізика». 
(Вінницький 
національний 
аграрний  університет, 
2016р.)
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Медична 
інформатика» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 



технічних наук із 
спеціальності 01.05.02 
– Математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи.  
Тема дисертації:
«Моделювання задач 
управління 
багатостадійними 
динамічними 
технологічними 
процесами»
 та наявністю
- посвідчення про 
атестацію з 
англійської мови – 
надано право 
викладати 
англійською мовою 
дисципліни «Мед. та 
біолог. фізика», 
«Комп’ютерні 
технології у фарм.», 
«Мед. інформ.», 
«Вища математика»,
 (Вінницький 
національний
Медичний університет 
ім. Пирогова, 2016 р.).
Доцент кафедри 
метрології та 
промислової 
автоматики
ДЦ №002435 від 
26.06.2001 р.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 30 
років.

288505 Рушай 
Анатолій 
Кирилович

Професор, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
доктора наук 
ДH 002878, 

виданий 
28.05.1996, 

Атестат 
професора 

02ПP 000253, 
виданий 

17.06.2004

31   Фізична 
реабілітація, 
спортивна 
медицина

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
–  Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар, 
Диплом з відзнакою
Б-І № 587394 від 
29.06.1977р.
Науковим ступенем: 
доктор медичних наук 
14.01.21 
«Травматологія та 
ортопедія»,  
ДН № 002878 від 
28.05.1996р.
Кваліфікація за 
дисципліною  
«Фізична реабілітація, 
спортивна медицина» 
підтверджена 
документом про 
освіту, 
науковим ступенем 
доктора медичних 
наук із спеціальності 
14.01.21 
«Травматологія та 
ортопедія»,   
Тема дисертації:
«Лікувально-
профілактичні та 
реабілітаційно-
відновлюючі 
втручання у 
комплексному 
лікуванні хворих на 
травматичний 
остеомієліт після 



відкритих переломів 
довгих кісток»,
наявністю 
- посвідчення про 
вищу кваліфікаційної 
категорії зі 
спеціальності 
«Ортопедія і 
травматологія»
(Управління охорони 
здоров’я 
Закарпатської 
облдержадміністрації 
2015 р.),
- посвідчення ТУ 
«Остеосинтез в 
травматології та 
ортопедії» (НМАПО 
ім. П.Л. Шупика, 2018 
р.),
- посвідчення 
підвищення 
кваліфікації ПП ВНЗ 
(НМУ ім. О.О. 
Богомольця, 2018 р.).

Наявністю публікацій
- «Возможные пути 
улучшения 
результатов 
консервативного 
лечения больных с 
переломом 
дистального 
метаэпифиза лучевой 
кости» // А.К. Рушай, 
Ф.В. Климовицкий, 
С.В. Лисунов, Е.А. 
Солоницин// 
Медицинский 
алфавит – 2016 – том 
2 - №18 – С. 46-48
- «Значимость 
факторов в выборе 
лечебной тактики у 
больных с 
остеомиелитом 
конечностей» // А.К. 
Рушай, Ф.В. 
Климовицкий, С.В. 
Лисунов, Е.А. 
Солоницин// Журнал 
«Травма» – 2016 – том 
17 - №3
- «Комплексний 
підхід у лікуванні 
переломів 
дистального 
метаепіфізу 
променевої кістки с 
дефектами кісткової 
тканини» // А.К. 
Рушай, В.В. Скиба, 
А.Р. Бебых, И.О. 
Соловьев// Журнал 
«Проблеми військової 
охорони здоров'я» – 
2017 –№ 47 – С. 201-
207
- «Комплексный 
подход при лечении 
пациентов с ложными 
суставами 
большеберцовой 
кости» // А.К. Рушай, 
Ф.В. Климовицький, 
В.Г. Климовицький, 
С.В. Лісунов, І.О. 
Соловьов// Журнал 
«Травма» – 2017 – том 
18 № 4



- «КОРРЕКЦИЯ 
ГОМЕОСТАЗА КРОВИ 
У БОЛЬНЫХ С 
СЕПТИЧЕСКИМ 
НЕСРАЩЕНИЕМ 
ГОЛЕНИ ПОСЛЕ 
ПЕРЕЛОМОВ В 
ПЕРИОПЕРАЦИОНН
ОМ ПЕРИОДЕ» // 
А.К. Рушай, В.Г. 
Климовицкий, А.А. 
Мартынчук // Журнал 
«Травма» – 2019 – том 
20 № 5 – С. 5-9
- «Новые 
возможности 
комплексной 
реабилитации 
больных с 
переломами 
дистального 
метаэпифиза лучевой 
кости при 
использовании 
системы полужесткой 
фиксации» // А.К. 
Рушай, Л.В. 
Богданова, К.И. 
Богданова, А.Б. 
Ставицкий, И.О. 
Соловьев, Д.В. 
Пастернак, А.В. 
Лыжин// Журнал 
«Травма» – 2019 – том 
20 № 1
- «Физиотерапия в 
комплексной 
реабилитации 
больных с 
переломами 
дистального 
метаэпифиза лучевой 
кости» // А.К. Рушай, 
В.Г. Климовицкий, 
Л.В. Богданова, К.И. 
Богданова, Н.А. 
Борзых// Журнал 
«Травма» – 2019 – том 
20 № 1
- Рушай А.К. 
РАЗГРУЗОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ 
ФИКСАЦИИ В 
КОМПЛЕКСНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПОСТРАДАВШИХ С 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И 
ТРАВМАМИ 
КОНЕЧНОСТЕЙ / 
А.К. Рушай, А.А. 
Мартынчук, А.И. 
Буглак, А.А. Жагдаль 
// Современная 
медицина: новые 
подходы и актуальные 
исследования: сб. ст. 
по материалам XXIV 
Международной 
научно-практической 
конференции 
«Современная 
медицина: новые 
подходы и актуальные 
исследования». – № 
6(22). – М., Изд. 
«Интернаука», 2019. – 
С. 99-102.
- Рушай А.К. 
КОРРЕКЦИЯ 
ГОМЕОСТАЗА КРОВИ 
У 



ТРАВМАТОЛОГИЧЕС
КИХ БОЛЬНЫХ В 
ПЕРИОПЕРАЦИОНН
ОМ ПЕРИОДЕ / А.К. 
Рушай, Ю.С. 
Лисайчук, В.С. 
Ковальчук, В.П. 
Данкевич, А.А. 
Жагдаль, М.В. Байда, 
Ю.Ю. Хомут // 
Современная 
медицина: новые 
подходы и актуальные 
исследования: сб. ст. 
по материалам XXVII-
XXVIII 
Международной 
научно-практической 
конференции 
«Современная 
медицина: новые 
подходы и актуальные 
исследования». – № 
9-10(25). – М., Изд. 
«Интернаука», 2019. – 
С. 66-71.
- Об’єктивізація 
хірургічного 
лікування 
постраждалих з 
септичними 
незрощеннями 
великогомілкової 
кістки // А.К. рушай, 
О.В. борзих, О.О. 
мартинчук, В.Г. 
Шипунов // Сучасні 
аспекти військової 
медицини. – Збірник 
наукових праць 
національного 
військово-медичного 
клінічного центру 
«ГКВГ» МО України. 
– Випуск 26. Частина 
2 – Київ – 2019. С. 90-
100
Наявність патентів:
- Патент № 115053. 
Спосіб прогнозування 
розвитку 
нейродистрофічного 
синдрому у хворих з 
переломами 
дистального 
метаепіфізу 
променевої 
кістки/2017р.
- Патент № 115025. 
Спосіб профілактики 
нейродистрофічного 
синдрому у хворих з 
переломами 
дистального 
метаепіфізу 
променевої кістки / 
2017 р.
- Патент № 78369. 
Спосіб 
аутодермопластики 
розщепленими 
шкірними клаптями / 
2013 р.
- Патент № 78368. 
Спосіб профілактики 
парапротезної 
інфекції при 
ендопротезуванні 
колінного суглоба / 
2013 р.
- Патент № 58470. 



Спосіб комплексного 
лікування 
остеомієлітичних 
порожнин довгих 
кісток кінцівок / 2011 
р.
Патент № 58469. 
Спосіб пересадки 
розщеплених шкірних 
клаптів/2011р.
- Патент № 58082. 
Спосіб комплексного 
лікування 
посттравматичного 
остеомієліту довгих 
кісток кінцівок / 2011 
р.
- Патент № 43951. 
Спосіб аутопластики 
несправжніх суглобів 
великогомілкової 
кістки 
малогомілковою / 
2009 р.
- Патент № 17950. 
Спосіб комплексного 
лікування 
посттравматичного 
остеомієліту довгих 
кісток кінцівок / 2006 
р.
- Патент № 18019. 
Спосіб комплексного 
лікування 
посттравматичного 
остеомієліту кісток 
кінцівок / 2006 р.
- Патент № 12989. 
Спосіб 
артродезування 
гомілковостопного 
суглоба / 2006 р.
Патент № 72085. 
Спосіб кісткової 
пластики / 2005 р.
- Патент № 70890. 
Спосіб комплексного 
лікування 
посттравматичного 
остеомієліту кісток 
кінцівок / 2004 р.
- Патент № 3091. 
Спосіб первинної 
реконструкції 
відкритих 
багатовідламкових 
переломів гомілки / 
2004 р.
Член Європейської 
асоціації 
травматологів.
Професор кафедри 
травматології та 
ортопедії 
Атестат професора 
02ПР № 000253  від 
17.06.2004 р.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 42 
роки.

49637 Романенко 
Ірина 
Михайлівна

Професор, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 
Алтайський 
державний 
медичний 

інститут, рік 
закінчення: 

1977, 
спеціальність:  

40 Дерматологія, 
венерологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
–  Лікувальна справа , 
кваліфікація – Лікар, 
Диплом з відзнакою 
Б-І №080836 від 



Лікувальна 
справа, 
Диплом 

доктора наук 
ДH 000246, 

виданий 
23.12.1992, 

Диплом 
кандидата наук 

MД 021575, 
виданий 

24.04.1985, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
000042, 
виданий 

05.01.1995, 
Атестат 

професора 
ПPAP 001182, 

виданий 
06.03.1997

06.06.1977 р.
Науковим ступенем: 
доктор медичних наук 
14.01.20 «Шкірні та 
венеричні хвороби»,  
ДН №000246 від 
23.12.1992р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Дерматологія, 
венерологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, 
науковим ступенем 
доктора медичних 
наук із спеціальності 
14.01.20 «Шкірні та 
венеричні хвороби»,   
Тема дисертації:
«Клинико-
лабораторное 
обоснование 
сочетанного 
использования 
ультразвука 
противокандидозных 
средств при кандидозе 
кожи»,
наявністю 
- посвідчення про 
вищу кваліфікаційної 
категорії зі 
спеціальності 
«Дерматовенерологія
»
(МОЗ України 2016р.),
- посвідчення ПАЦ з 
дерматовенерології                        
(НМАПО ім. П.Л. 
Шупика, 2016 р.)

Видано (у 
співавторстві):
- «Лечение кожних и 
венерических 
болезней», И.М. 
Романенко, В.В. 
Кулага, С.Л. Афонин 
// Руководство для 
врачей в 2-х томах // 
2006. 904 с. + 888 с. 
- «Грибковые болезни 
и их осложнения», 
И.М. Романенко, В.В. 
Кулага // Руководство 
для врачей // Москва: 
МИА, 2010 – 706 с.
- «Экзема и 
дерматиты», 
И.М.Рроманенко // 
Руководство для 
врачей // Элтон. 
Луганск, 2006
- «Аллергия и 
грибковые болезни 
кожи» // 
И.М.Рроманенко // 
Элтон. Луганск, 2005
- «Аллергические 
болезни кровеносных 
сосудов кожи» // 
Руководство для 
врачей // 
И.М.Рроманенко // 
Элтон. Луганск, 2006.
Професор кафедри 
шкірних та 
венеричних хвороб
ПР  АР№001182
від 06.03.1997 р.



Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 38 
років.

268016 Потаскалова 
Вікторія 
Сергіївна

Доцент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 
універсітет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 011716, 
виданий 

01.03.2013, 
Атестат 

доцента AД 
002286, 
виданий 

23.04.2019

11 Внутрішня 
медицина  

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою:
 спеціальність –  
Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар, 
Диплом  КВ № 
12729040 від 
23.06.2000 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.01.11 
«Кардіологія»,  
ДК № 011716 від 
01.03.2013 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Пропедевтика 
внутрішньої 
медицини» та 
«Клінічна 
фармакологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук зі 
спеціальності   14.01.11 
«Кардіологія»      
Тема дисертації:
«Клініко-
патофізіологічні 
особливості перебігу 
артеріальної 
гіпертензії у чоловіків 
в умовах впливу 
електромагнітного 
випромінювання 
надвисокочастотного 
діапазону», 

наявністю 
- посвідчення про 
вищу кваліфікаційну 
категорію  зі 
спеціальності Терапія                      
(АК при МОЗ України 
25.03.2019), 
- свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації ТУ 
«Актуальні питання 
психотерапії»  (МО 
України Українська 
військово-медична 
академія, 31.05.2019),
-  свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації ТУ 
«Комунікаційні 
компетентності 
лікаря» - лікар, 
доцент кафедри 
клінічної 
фармакології (НМУ 
ім. О.О. Богомольця, 
07.02.2020).

Наукові публікації

- The role of epigenetic 
factors by men with 
arterial hypertension in 
the formation of 



disorders of the central 
nervous system  
EUROPEAN JOURNAL 
OF HEART FAILURE, 
2018/5/1 
- Epigenetics of Arterial 
Hypertension. 
International Journal of 
Physiology and 
Pathophysiology, 2018, 
Т9, №2. P. 181-193. 
DOI: 10.1615/ 
IntJPhysPathophys. 
v9.i2.100
- Епігенетика 
артеріальної 
гіпертензії / Фізіол. 
журн., 2017, Т. 63, № 
2. С. 95-104.
Частота поліморфних 
варіантів G894T гена 
ендотеліальної NO-
синтази у пацієнтів з 
артеріальною 
гіпертензією та 
надмірною масою 
тіла. Сімейна 
медицина. 2019; 3(83): 
42-51
- Тренінги 
комунікативності і 
асертивності як 
способи 
попередження 
професійного 
вигорання медичного 
персоналу та 
підвищення якості 
надання медичної 
допомоги населенню/ 
Сімейна медицина. - 
2015. - № 3. - С. 71-73
- Відмінності 
параметрів 
артеріального тиску та 
крові у чоловіків з 
різною масою тіла/ 
Сімейна медицина. - 
2015. - № 5. - С. 122-
124
-   Exposure of 
Electromagnetic 
Radiation at Microwave 
Frequencies of the 
mitochondria of cells 
and nitric oxide levels 
in men with 
hypertension/ 
Матеріали XVI 
НаціонІального 
конгресу кардіологів 
України, м. Київ, 21-23 
вересня 2015 
Український 
кардіологічний 
журнал, додаток 3. – 
2016. - С. 83

Підтвердження В2: 
СЕРТИФІКАТ В2 ВІД 
03.05.2018 р.  
Доцент кафедри 
клінічної 
фармакології та 
клінічної фармації
Атестат доцента АД № 
002286              від 
23.04.2019 р.
Досвід практичної 
роботи за 



спеціальністю 11 років.
363271 Криничко 

Леонід 
Романович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
кандидата наук 

ДK 052537, 
виданий 

20.06.2019

10 Дитяча 
хірургічна 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою:
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог, Диплом 
ЛБ № 012728  від 
25.06.97 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.01.22 - 
«Стоматологія»,  
ДК №052537 від 
20.06.2019 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Хірургічна 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія.  
Тема дисертації:
«Вдосконалення 
інтра- та 
післяопераційної 
профілактики 
утворення 
патологічних рубців 
шкіри при 
хірургічному 
лікуванні кіст шиї 
ембріонального 
походження» та 
наявністю 
- посвідчення про 
вищу категорію  зі 
спеціальності 
Стоматологія 
(Департамент охорони 
здоров’я, 
18.12.2019);
- посвідчення № 2107: 
Стажування з фаху 
хірургічна 
стоматологія – лікар 
стоматолог-хірург 
(Українська медична 
стоматологічна 
академія, 2020 р.);
- сертифікату № 308: 
підтверджено звання 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Хірургічна 
стоматологія»                                    
(Українська медична 
стоматологічна 
академія, 04.06.2020 
р.);
- посвідчення № 
42269 про присвоєння 
ДРУГОЇ 
кваліфікаційної 
категорії зі 
спеціальності 
«Організація і 
управління охороною 
здоров’я» 
(Департамент охорони 
здоров’я, 08.09.2016)
Наукові публікації:
- Криничко Л.Р. 
Визначення 



розбіжностей 
продукції активних 
форм оксисену та 
вмісту гідро 
пероксидів ліпідів в 
гомогенатах 
рубцевозмінених 
тканин в різні терміни 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко, К.П. Локес, 
С.О. Ставицька, С.М. 
Григоров, Л.І. 
Волошина// Вісник 
проблем біології і 
медицини. – 2018. 
Вип. 4 (146). – С. 95-
98;
- Криничко Л.Р. 
Особливості 
морфологічної будови 
рубцевозмінених 
тканин шкіри при 
хірургічному 
лікуванні кіст шиї 
ембріонального 
походження на 6, 9 та 
12 місяць 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко // актуальні 
проблеми сучасної 
медицини Вісник 
УМСА – 2018. – Т.18., 
Вип. 3 (63). – С. 219-
222;
- Крриничко Л.Р. 
Аналіз динаміки 
клінічних змін 
рубцевозмінених 
тканин після 
хірургічного 
лікування 
бранхіогенних кіст у 
хронологічному 
аспекті / С.М. 
Григоров, Л.Р. 
Криничко, С.О. 
Ставицький, І.В. 
Бойко // Клінічна 
хірургія. – 2018. – Т. 
85 (№ 6). – С. 33-35;
- Криничко Л.Р. 
Гістотопографічні 
особливості 
регенеративних 
процесів, що 
відбуваються в шкірі 
шиї на 3-ій місяць 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко, С.М. 
Григоров, С.О. 
Ставицький, К.П. 
Локес // Вісник 
проблем біології і 
медицини. – 2018. – 
Вип 2 (144). – С. 315-
319;
- Сучасний погляд на 
експериментальне і 
клінічне 
обґрунтування 
використання у 
процесі репаративної 
регенерації шкіри / 
Л.Р. Криничко, С.М. 
Григоров, Д.В. 
Стебловський, С.О. 
Ставицький, В.Д. 
Ахмеров // 



Український 
стоматологічний 
аальманах. -  2018. - 
№2. – С. 45-48;
- Динаміка змін 
показників 
рубцевозмінених 
тканин на 3 місяць 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко, С.М. 
Григоров, С.О. 
Ставицький, І.В. 
Бойко, В.Д. Ахмеров 
// Актуальні 
проблеми сучасної 
медицини : Вісник 
УМСА. -  2018. – Т.18., 
Вип. 2 (62). – С. 197-
200.
Патент 109267 UA. 
МПК А61К 31/00 
(2016.01) А61Р 17/02 
(2006.01) Спосіб 
інтраопераційної 
профілактики 
виникнення 
колоїдних та 
гіпертрофічних рубців 
шкіри при лікуванні 
кіст шиї 
ембріонального 
походження / 
Григоров С.М., 
Криничко Л.Р., 
Ставицький С.О., 
Яненко І.В. : заявник 
ВДНЗУ УМСА. - № u 
2015 00026; заявл. 
04.01.2016: опубл. 
25.08.2016. Бюл. № 
16.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 21 рік.

356360 Куц Павло 
Валерійович

В.о. 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
доктора наук 
ДД 003084, 

виданий 
14.02.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024919, 
виданий 

30.06.2004, 
Атестат 

професора 
12ПP 011118, 

виданий 
15.12.2015

16 Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог, Диплом
ЛК ВЕ №004166 від 
28.06.1996 р.
Науковим ступенем: 
доктор медичних наук 
(14.01.22) - 
«Стоматологія»,                                        
ДД № 003084 від 
14.02.2014 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматологія» та 
«Ортопедична 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем доктора 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія. 
Тема дисертації:
«Експериментально-
клінічна оцінка 



факторів, які 
впливають на 
стабільність зубних 
протезів, що 
опираються на 
імпланти», науковим 
ступенем доктора 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія. Тема 
дисертації:
«Прогнозування та 
профілактика 
ускладнень при 
дентальній 
імплантації (клініко-
експериментальне 
дослідження)» та 
наявністю 
сертифіката лікаря-
спеціаліста – 
Організація і 
управління охороно. 
Здоров’я (НМУ ім. 
О.О. богомольця, 
26.10.2016р.).
Наявність виданого 
підручника:
- Підручник «90 років 
стоматологічному 
факультету НМУ ім. 
О. О. Богомольця» / В. 
Ф. Москаленко, В. П. 
Неспрядько., В. О. 
Маланчук, Л. В. 
Харьков, Л. М. 
Яковенко, А. В. 
Борисенко, Л. О. 
Хоменко, П. С. Фліс, 
М. М. Лук’янець, М. 
Ю. Антоненко, К. Є. 
Печковський, І. Л. 
Чехова, П. В. Куц / 
Науковий редактор: д. 
ф. н., завідувач 
кафедри історії та 
стилістики 
української мови 
Київського 
національного 
університету ім. Т. Г. 
Шевченка, проф. Л. І. 
Шевченко / 
Рецензенти: д. м. н. 
проф. О. В. Павленко, 
д. м .н., проф. С. І. 
Дорошенко / 
Рекомендовано МОЗ 
України та МОН 
України як 
навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів 
(лист N 1/11-5412 від 
21.06.2010) / УДК 
378.096:616.31]:061.75
″451.90″:378.661 (477-
25).
- Підручник 
«Дентальна 
імплантологія» / П. В. 
Куц, В. П. Неспрядько 
/ 2009 р. / УДК: 
616.31476:616.716.8?
089.843?031.
Підручник 
«Дентальная 
имплантология. 
Основы теории и 
практики. 2 издание» 
/  В.П. Неспрядько, 



П.В. Куц / Киев: 
«Саммит-книга», 
2015. – 348 с.
Навчальний посібник 
«Дентальная 
имплантология. 
Основы теории и 
практики» / В.П. 
Неспрядько, П.В. Куц 
/ Київ: «Самміт», 
2016. – 425 с.
Наявність патентів: 
- Патент № 103910. 
Пристрій для 
позиціонування 
щелеп в 
конструктивному 
прикусі для 
виготовлення 
лікувальних шин.
- Патент № 67384. 
Спосіб моделювання 
остеопорозу на тлі 
гіперглікемії. 
- Патент № 67116. 
Спосіб моделювання 
остеоінтеграції на 
фоні остеопорозу.
- Патент № 56860. 
Коронка для 
встановлення на 
імплант.
- Патент № 49453. 
Спосіб прогнозування 
дентальних 
периімплантитів.
- Патент № 49380. 
Спосіб зняття 
відбитків щелеп.
- Патент № 49379. 
Комбінована 
індивідуальна 
відбиткові ложка.
- Патент № 49371. 
Спосіб прогнозування 
відторгнення 
стоматологічних 
титанових імплантів.
- Патент № 10112. 
Вимірювач ложа для 
імплантат.
- Патент № 7315. 
Мостоподібний протез 
на імплантах.
- Патент № 62637. 
Спосіб виготовлення 
оклюзійно-
хірургічного шаблона.
- Патент № 57661. 
Зубний імплант
Член редакційної 
колегії науково-
практичного журналу 
МОЗ України 
«Лікарська справа».

Професор
кафедри ортопедична 
стоматологія 
12ПР № 011118  від 
15.12.2015р.
Указом президента 
України від 
08.02.2010 р.  № 128 
присвоєно почесне 
звання «Заслужений 
лікар України» 
посвідчення № 3954.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 19 



років.

306192 Чибісов 
Олексій 
Леонідович

Доцент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 
державний 
медичний 

університет, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 
магістра, 

Луганський 
державний 
медичний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 060745, 

виданий 
01.07.2010

12 Хірургія   Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: 
спеціальність – 
Лікувальна справа, 
кваліфікація - Лікар 
Диплом з відзнакою
АН № 25469726 від 
25.06.2004 р., магістр 
з хірургії  
Диплом з відзнакою
АН № 28438356 від 
20.02.2006 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.01.03 - 
«Хірургія»,                   
ДК № 060745 від 
01.07.2010р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Хірургія» 
підтверджена 
документом про освіту 
та науковим ступенем 
кандидата медичних 
наук із спеціальності 
14.01.03 – Хірургія.   
Тема дисертації:
« Показання, характер 
оперативних втручань 
у хворих на 
післяопераційні грижі 
передньої черевної 
стінки»,
наявністю 
- посвідчення про 
вищу кваліфікаційну  
категорію зі 
спеціальності 
«Хірургія»                       
(МОЗ України, 2015 
р.),
- сертифікату лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Ендоскопія»                    
(МОЗ України 
Харківська медична 
академія 
післядипломної 
освіти, 2015 р.).
Видано у 
співавторстві:
- Методические 
указания к 
практическим 
занятиям по хирургии 
(модуль 2) // А.Л. 
Чибисов, Б.Г. 
Безродный, В.М. 
Короткий, В.В. 
Теплый / Учебное 
пособие. – К.: ВПЦ 
«Експрес», 2015.-543 
с. Гриф МОЗ;
- Методичні вказівки 
до практичних занять 
з хірургії (модуль 8) // 
О.Л. Чибісов,  Б.Г. 
Безродний, В.М. 
Короткий, В.В. Теплий 
/ Навчально-
методичний посібник 
/ За ред. Б.Г. 
Безродного – Київ.: 
ВПЦ «Експрес», 



2016.-614 с. Гриф 
МОЗ;
- Методические 
указания к 
практическим 
занятиям по хирургии 
(модуль 8) // А.Л. 
Чибисов, Б.Г. 
Безродный, В.М. 
Короткий, В.В. 
Теплый / Учебно-
методическое пособие 
/ Под ред. Проф. Б.Г. 
Безродного. – Киев: 
ПАТ «Віпол», 2017.-
645 с. Гриф МОЗ.
Наявність патентів:
- Патент № 76328. 
Спосіб проведення 
лапароскопічного 
адгезіолізису у хворих 
із спайковою 
кишковою 
непрохідністю / 2012;
- Патент № 65742. 
Спосіб фіксації 
поліпропіленової 
сітки при пластиці 
великих і гігантських 
гриж передньої 
черевної стінки / 2011;
- Патент № 44328. 
Спосіб вибору методу 
герніопластики при 
післяопераційних 
вентральних грижах / 
2009;
- Патент № 44327. 
Спосіб фіксації 
сітчастого протеза при 
пластиці 
післяопераційних 
гриж малих розмірів / 
2009;
- Патент № 44326. 
Спосіб фіксації 
сітчастого 
трансплантата при 
пластиці великих і 
гігантських 
післяопераційних 
гриж передньої 
черевної стінки / 
2009;
- Патент № 24975. 
Спосіб фіксації 
сітчастого протеза при 
пластиці пахвинної 
грижі / 24975.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 11 років.

268016 Потаскалова 
Вікторія 
Сергіївна

Доцент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 
універсітет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 011716, 
виданий 

01.03.2013, 

11 Клінічна 
фармакологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою:
 спеціальність –  
Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар, 
Диплом  КВ № 
12729040 від 
23.06.2000 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.01.11 
«Кардіологія»,  
ДК № 011716 від 
01.03.2013 р.
Кваліфікація за 



Атестат 
доцента AД 

002286, 
виданий 

23.04.2019

дисциплінами 
«Пропедевтика 
внутрішньої 
медицини» та 
«Клінічна 
фармакологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук зі 
спеціальності   14.01.11 
«Кардіологія»      
Тема дисертації:
«Клініко-
патофізіологічні 
особливості перебігу 
артеріальної 
гіпертензії у чоловіків 
в умовах впливу 
електромагнітного 
випромінювання 
надвисокочастотного 
діапазону», 

наявністю 
- посвідчення про 
вищу кваліфікаційну 
категорію  зі 
спеціальності Терапія                      
(АК при МОЗ України 
25.03.2019), 
- свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації ТУ 
«Актуальні питання 
психотерапії»  (МО 
України Українська 
військово-медична 
академія, 31.05.2019),
-  свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації ТУ 
«Комунікаційні 
компетентності 
лікаря» - лікар, 
доцент кафедри 
клінічної 
фармакології (НМУ 
ім. О.О. Богомольця, 
07.02.2020).

Наукові публікації

- The role of epigenetic 
factors by men with 
arterial hypertension in 
the formation of 
disorders of the central 
nervous system  
EUROPEAN JOURNAL 
OF HEART FAILURE, 
2018/5/1 
- Epigenetics of Arterial 
Hypertension. 
International Journal of 
Physiology and 
Pathophysiology, 2018, 
Т9, №2. P. 181-193. 
DOI: 10.1615/ 
IntJPhysPathophys. 
v9.i2.100
- Епігенетика 
артеріальної 
гіпертензії / Фізіол. 
журн., 2017, Т. 63, № 
2. С. 95-104.
Частота поліморфних 
варіантів G894T гена 
ендотеліальної NO-
синтази у пацієнтів з 



артеріальною 
гіпертензією та 
надмірною масою 
тіла. Сімейна 
медицина. 2019; 3(83): 
42-51
- Тренінги 
комунікативності і 
асертивності як 
способи 
попередження 
професійного 
вигорання медичного 
персоналу та 
підвищення якості 
надання медичної 
допомоги населенню/ 
Сімейна медицина. - 
2015. - № 3. - С. 71-73
- Відмінності 
параметрів 
артеріального тиску та 
крові у чоловіків з 
різною масою тіла/ 
Сімейна медицина. - 
2015. - № 5. - С. 122-
124
-   Exposure of 
Electromagnetic 
Radiation at Microwave 
Frequencies of the 
mitochondria of cells 
and nitric oxide levels 
in men with 
hypertension/ 
Матеріали XVI 
НаціонІального 
конгресу кардіологів 
України, м. Київ, 21-23 
вересня 2015 
Український 
кардіологічний 
журнал, додаток 3. – 
2016. - С. 83

Підтвердження В2: 
СЕРТИФІКАТ В2 ВІД 
03.05.2018 р.  
Доцент кафедри 
клінічної 
фармакології та 
клінічної фармації
Атестат доцента АД № 
002286              від 
23.04.2019 р.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 11 років.

268016 Потаскалова 
Вікторія 
Сергіївна

Доцент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 
універсітет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 011716, 
виданий 

01.03.2013, 
Атестат 

доцента AД 
002286, 

11 Пропедевтика 
внутрішньої 
медицини

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою:
 спеціальність –  
Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар, 
Диплом  КВ № 
12729040 від 
23.06.2000 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.01.11 
«Кардіологія»,  
ДК № 011716 від 
01.03.2013 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Пропедевтика 
внутрішньої 



виданий 
23.04.2019

медицини» та 
«Клінічна 
фармакологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук зі 
спеціальності   14.01.11 
«Кардіологія»      
Тема дисертації:
«Клініко-
патофізіологічні 
особливості перебігу 
артеріальної 
гіпертензії у чоловіків 
в умовах впливу 
електромагнітного 
випромінювання 
надвисокочастотного 
діапазону», 

наявністю 
- посвідчення про 
вищу кваліфікаційну 
категорію  зі 
спеціальності Терапія                      
(АК при МОЗ України 
25.03.2019), 
- свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації ТУ 
«Актуальні питання 
психотерапії»  (МО 
України Українська 
військово-медична 
академія, 31.05.2019),
-  свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації ТУ 
«Комунікаційні 
компетентності 
лікаря» - лікар, 
доцент кафедри 
клінічної 
фармакології (НМУ 
ім. О.О. Богомольця, 
07.02.2020).

Наукові публікації

- The role of epigenetic 
factors by men with 
arterial hypertension in 
the formation of 
disorders of the central 
nervous system  
EUROPEAN JOURNAL 
OF HEART FAILURE, 
2018/5/1 
- Epigenetics of Arterial 
Hypertension. 
International Journal of 
Physiology and 
Pathophysiology, 2018, 
Т9, №2. P. 181-193. 
DOI: 10.1615/ 
IntJPhysPathophys. 
v9.i2.100
- Епігенетика 
артеріальної 
гіпертензії / Фізіол. 
журн., 2017, Т. 63, № 
2. С. 95-104.
Частота поліморфних 
варіантів G894T гена 
ендотеліальної NO-
синтази у пацієнтів з 
артеріальною 
гіпертензією та 
надмірною масою 



тіла. Сімейна 
медицина. 2019; 3(83): 
42-51
- Тренінги 
комунікативності і 
асертивності як 
способи 
попередження 
професійного 
вигорання медичного 
персоналу та 
підвищення якості 
надання медичної 
допомоги населенню/ 
Сімейна медицина. - 
2015. - № 3. - С. 71-73
- Відмінності 
параметрів 
артеріального тиску та 
крові у чоловіків з 
різною масою тіла/ 
Сімейна медицина. - 
2015. - № 5. - С. 122-
124
-   Exposure of 
Electromagnetic 
Radiation at Microwave 
Frequencies of the 
mitochondria of cells 
and nitric oxide levels 
in men with 
hypertension/ 
Матеріали XVI 
НаціонІального 
конгресу кардіологів 
України, м. Київ, 21-23 
вересня 2015 
Український 
кардіологічний 
журнал, додаток 3. – 
2016. - С. 83

Підтвердження В2: 
СЕРТИФІКАТ В2 ВІД 
03.05.2018 р.  
Доцент кафедри 
клінічної 
фармакології та 
клінічної фармації
Атестат доцента АД № 
002286              від 
23.04.2019 р.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 11 років.

363252 Пострелко 
Валентин 
Михайлович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
доктора наук 
ДД 008686, 

виданий 
06.10.2010, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 024422, 
виданий 

31.10.1990, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
001675, 
виданий 

06.02.1995

30 Медична 
психологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
–  Лікар-лікувальник , 
кваліфікація – Лікар, 
Диплом 
Г-І № 912961 від 
26.02.1979 р. 
Науковим ступенем: 
доктор медичних наук 
03.00.01 
«Радіобіологія»,  ДД 
№ 008686 від 
06.10.2010 р. 
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Психіатрія та 
наркологія», 
«Медична 
психологія» 
підтверджена 
документом про 



освіту, 
науковим ступенем 
доктора медичних 
наук із спеціальності 
03.00.01 
«Радіобіологія»,   
Тема дисертації:
Синдром залежності 
від алкоголю в 
учасників ліквідації 
наслідків аварії на 
чорнобильській АЕС: 
клінічна епідеміологія 
та лікування»,
наявністю 
- свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації за 
спеціальністю 
«Психолого-
педагогічна 
компетентність 
викладача»  
(Національний 
транспортний 
університет
29.12.2017р.),
- посвідчення ПАЦ 
«Наркологія» - лікар-
нарколог                                   
(НМАПО ім. П.Л. 
Шупика
01.03.2014р.),
- посвідчення ТУ 
«Психотерапія дітей і 
підлітків» - професор 
(НМАПО ім. П.Л. 
Шупика
28.11.2018р.),
- посвідчення про 
вищу категорію зі 
спеціальності 
«Наркологія» 
(Департамент охорони 
здоров’я
28.11.2018р.).
Наявність патентів:
- патент № 79710.  
ПРЕПАРАТ З 
ВЛАСТИВОСТЯМИ 
ГЕРОПРОТЕКТОРА-
АНТИОКСИДАНТА, 
2007;
- патент № 55305А. 
Способ купирования 
состояния больных, 
которые страдают 
синдромом 
зависимости от 
алкоголя, который 
обременен 
психическими 
нарушениями 
непсихотического 
генеза, 2002;
- патент № 55309А.  
Способ лечения 
больных, которые 
страдают синдромом 
зависимости от 
алкоголя и 
психические 
нарушения 
непсихического 
генеза, 2003;
- патент № 85389 
Дієтична добавка – 
засіб для 
профілактики та 
лікування екзо- та 
ендогенних 



інтоксикацій. 2013;
- патент № 113410. 
Спосіб лікування 
синдрому залежності 
від алкоголю, 
спричиненого 
постравматичним 
стресовим розладом. 
2017.

Видано методичні 
рекомендації:
- Охорона психічного 
здоров’я при 
радіаційних аваріях на 
ядерних реакторах та 
застосування «брудної 
бомби» і тактичної 
ядерної зброї // В.М. 
Пострелко, К.М. 
логановський, О.О. 
петриченко, В.О. 
Бузунов, М.О. Бомко, 
С.А. Чумак // ДУ 
«Національний 
науковий центр 
радіаційної медицини 
НАМН України», - 
2014. – 26с.;
- Особливості 
діагностики 
когнітивних розладів 
у постраждалих в 
наслідок 
Чорнобильської 
катастрофи, їх 
профілактика 
лікування та шляхи 
реабілітації // В.М. 
Пострелко, К.М. 
логановський, К.Ю. 
Антипчук, Т.К. 
Логановська // Київ. – 
2010. – 25с.;
- Удосконалення 
діагностики та 
реєстрації нервово-
психічних розладів та 
цереброваскулярної 
патології у системі 
закладів, що надають 
медичну допомогу 
постраждалим в 
наслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС 
// В.М. Пострелко, 
К.М. Логановський, 
В.О. Бузунов, . 
Чупровська // Київ. – 
2010. – 42с.
Підтвердження В2:
UNIVERSAL TEST 
СЕРТИФІКАТ В2 ВІД 
25.08.2020  
Старший науковий 
співробітник
по спеціальності 
«Кардіологія»
СН №001675 від 
06.02.1995р.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 50 
років

363252 Пострелко 
Валентин 
Михайлович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
доктора наук 
ДД 008686, 

виданий 
06.10.2010, 

Диплом 

30  Психіатрія, 
наркологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
–  Лікар-лікувальник , 



кандидата наук 
KД 024422, 

виданий 
31.10.1990, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
001675, 
виданий 

06.02.1995

кваліфікація – Лікар, 
Диплом 
Г-І № 912961 від 
26.02.1979 р. 
Науковим ступенем: 
доктор медичних наук 
03.00.01 
«Радіобіологія»,  ДД 
№ 008686 від 
06.10.2010 р. 
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Психіатрія та 
наркологія», 
«Медична 
психологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, 
науковим ступенем 
доктора медичних 
наук із спеціальності 
03.00.01 
«Радіобіологія»,   
Тема дисертації:
Синдром залежності 
від алкоголю в 
учасників ліквідації 
наслідків аварії на 
чорнобильській АЕС: 
клінічна епідеміологія 
та лікування»,
наявністю 
- свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації за 
спеціальністю 
«Психолого-
педагогічна 
компетентність 
викладача»  
(Національний 
транспортний 
університет
29.12.2017р.),
- посвідчення ПАЦ 
«Наркологія» - лікар-
нарколог                                   
(НМАПО ім. П.Л. 
Шупика
01.03.2014р.),
- посвідчення ТУ 
«Психотерапія дітей і 
підлітків» - професор 
(НМАПО ім. П.Л. 
Шупика
28.11.2018р.),
- посвідчення про 
вищу категорію зі 
спеціальності 
«Наркологія» 
(Департамент охорони 
здоров’я
28.11.2018р.).
Наявність патентів:
- патент № 79710.  
ПРЕПАРАТ З 
ВЛАСТИВОСТЯМИ 
ГЕРОПРОТЕКТОРА-
АНТИОКСИДАНТА, 
2007;
- патент № 55305А. 
Способ купирования 
состояния больных, 
которые страдают 
синдромом 
зависимости от 
алкоголя, который 
обременен 
психическими 
нарушениями 



непсихотического 
генеза, 2002;
- патент № 55309А.  
Способ лечения 
больных, которые 
страдают синдромом 
зависимости от 
алкоголя и 
психические 
нарушения 
непсихического 
генеза, 2003;
- патент № 85389 
Дієтична добавка – 
засіб для 
профілактики та 
лікування екзо- та 
ендогенних 
інтоксикацій. 2013;
- патент № 113410. 
Спосіб лікування 
синдрому залежності 
від алкоголю, 
спричиненого 
постравматичним 
стресовим розладом. 
2017.

Видано методичні 
рекомендації:
- Охорона психічного 
здоров’я при 
радіаційних аваріях на 
ядерних реакторах та 
застосування «брудної 
бомби» і тактичної 
ядерної зброї // В.М. 
Пострелко, К.М. 
логановський, О.О. 
петриченко, В.О. 
Бузунов, М.О. Бомко, 
С.А. Чумак // ДУ 
«Національний 
науковий центр 
радіаційної медицини 
НАМН України», - 
2014. – 26с.;
- Особливості 
діагностики 
когнітивних розладів 
у постраждалих в 
наслідок 
Чорнобильської 
катастрофи, їх 
профілактика 
лікування та шляхи 
реабілітації // В.М. 
Пострелко, К.М. 
логановський, К.Ю. 
Антипчук, Т.К. 
Логановська // Київ. – 
2010. – 25с.;
- Удосконалення 
діагностики та 
реєстрації нервово-
психічних розладів та 
цереброваскулярної 
патології у системі 
закладів, що надають 
медичну допомогу 
постраждалим в 
наслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС 
// В.М. Пострелко, 
К.М. Логановський, 
В.О. Бузунов, . 
Чупровська // Київ. – 
2010. – 42с.
Підтвердження В2:
UNIVERSAL TEST 
СЕРТИФІКАТ В2 ВІД 



25.08.2020  
Старший науковий 
співробітник
по спеціальності 
«Кардіологія»
СН №001675 від 
06.02.1995р.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 50 
років270325 Поліщук 

Олег 
Леонідович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
кандидата наук 

ДK 049718, 
виданий 

03.12.2008

20 Акушерство Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
– Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар, 
 Диплом 
КЖ № 012364 від 
24.06.1993 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук (14.01.01 - 
«Акушерство та 
гінекологія»,  
ДК № 049718 від 
03.12.2008 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Акушерство та 
гінекологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.01 
– Акушерство та 
гінекологія.  
 Тема дисертації:
«Порівняльні аспекти 
контрацепції у жінок з 
хронічним 
пієлонефритом», 

наявністю 
- посвідчення про 
вищу категорію  зі 
спеціальності 
Акушерство та 
гінекологія 
(Департамент охорони 
здоров’я, 
27.02.2018р.),
- посвідчення про 
другу категорію  зі 
спеціальності 
Ультразвукова 
діагностика 
(Департамент охорони 
здоров’я, 
07.06.2018р.).
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 22 
роки.

239580 Погрібний 
Петро 
Васильович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

ордена Леніна 
державний 

університет ім. 
Т.Г. Шевченка, 
рік закінчення: 

1979, 
спеціальність:  

біофізика, 
Диплом 

доктора наук 

36 Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
– Біофізика, 
кваліфікація – біолог-
біофізик, викладач 
біології та хімії,  
Диплом
Г-ІІ № 193806 від 
25.06.1979 р.
Науковий ступенем: 



ДД 003859, 
виданий 

13.10.2004, 
Атестат 

професора 
12ПP 004429, 

виданий 
19.10.2006

кандидат біологічних 
наук (03.00.04) - 
«Біохімія»,  БЛ № 
017652, 1987р.,
доктор біологічних 
наук (14.01.07) – 
«Онкологія»,  ДД № 
003859 від 13.10.2004 
р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Мікробіологія, 
вірусологія та 
ембріологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
біологічних наук із 
спеціальності 
03.00.04 – Біохімія. 
Тема дисертації:
«АТФ-залежний 
транспорт кальцію і 
Na+/Ca2+- обмін 
плазматичних 
мембран 
гладеньком’язових 
клітин тонкого 
кишківника», 
науковим ступенем 
доктора біологічних 
наук із спеціальності 
14.01.07 – Онкологія. 
Тема дисертації:
«Дефенсини та 
регуляція активності 
рецептора 
епідермального 
фактора росту в 
пухлинних клітинах 
людини».
Наявність публікацій
- Погрібний П. В. 
Вплив бета-
дифенсину-2 людини 
на експресію 
транскрипційних 
факторів у злоякісно 
трансформованих 
лініях клітин В-
лімфоцитарного 
походження/ П. В. 
Погрібний, І. М.  
Гордієнко, О. В. 
Журавель, Л. М. 
Ковалевська, М. О. 
Солдаткіна, Л. М. 
Шлапацька, В. М. 
Холоднюк, С. П. 
Сидоренко //  
Онкологія. - №  4. – 
2016. - С. 255-261.
- Pogribniy  P. V. 
Influence of cytostatic 
agents of different 
mechanism of action on 
expresssion levels of 
human beta-defensirs- 
1-4 in human cancer 
cell lines. / Zubenko O. 
S, Semenyuk D. O., 
Staren’ka І. О., 
Pogribniy P. V.  // Exp 
Oncol. 2017, v.39, N 4, 
IN PRESS.
- Pogribniy P.V. 
Influence of cytostatic 
agents of different 
mechanism of action on 
expresssion levels of 



human beta-defensirs- 
1-4 in human cancer 
cell lines.  Pogribniy  P. 
V.  Zubenko O.S,*, 
Semenyuk D.O., 
Staren’ka І.О. //  Exp 
Oncol. 2017, v.39, N 4, 
IN PRESS
Професор
по спеціальності 
«Онкологія», 
12ПР №004429 від 
19.10.2006 р.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 40 
років.

363346 Погрібна 
Алла 
Петрівна

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

070403 
Біохімія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 039699, 

виданий 
15.02.2007

15 Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: 
спеціальність – 
Біохімія, кваліфікація 
– магістр-біолог, 
біохімік, викладач 
біології, 
Диплом КВ № 
13853523 від 
26.06.2000 р.
Науковим ступенем: 
кандидат біологічних 
наук (03.00.04) - 
«Біохімія»,  ДК № 
039699                                   
від 15.02.2007р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Мікробіологія, 
вірусологія та 
ембріологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
біологічних наук із 
спеціальності 
03.00.04 – Біохімія. 
Тема дисертації:
«Вивчення 
властивостей 
продукту онкогенна 
РТІ-1 на моделі його 
аналога із сімейства 
eEF1A»

358944 Плюта Ірина 
Іванівна

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

2015, 
спеціальність: 

7.12010001 
лікувальна 

справа, 
Диплом 
магістра, 

Національний 
медичний 

університет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

8.12010001 

3 Хірургія   Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: 
спеціальність – 
Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар,  
Диплом  спеціаліста 
С15 № 005631
 від 25.06.2015р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Екстрена та 
невідкладна медична 
допомога» 
підтверджена 
документом про 
освіту, 
та наявністю
-  сертифікату про 
закінчення курсу 
«Спеціалізовані 
реанімаційні заходи» 



лікувальна 
справа

(Європейська Рада 
Реанімації, 2015р.),
- посвідчення про 
довгострокове 
підвищення 
кваліфікації НПП 
закладів вищої освіти                            
(НМУ ім. О.О. 
Богомольця, 
04.10.2019р.),

Кваліфікація за 
дисципліною  
«Хірургія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, 
та наявністю
-  посвідчення про  
проходження 
підвищення 
кваліфікації: ТУ 
«Європейські 
стандарти 
невідкладної медичної 
допомоги при 
кардіоваскулярних 
катастрофах» - 
асистент кафедри 
хірургії, анестезіології 
та інтенсивної терапії, 
лікар-хірург                                           
(НМУ ім. О.О. 
Богомольця
06.03.2020р.),
-  посвідчення про 
довгострокове 
підвищення 
кваліфікації НПП 
закладів вищої освіти                              
(НМУ ім. О.О. 
Богомольця, 
04.10.2019р.).

358944 Плюта Ірина 
Іванівна

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

2015, 
спеціальність: 

7.12010001 
лікувальна 

справа, 
Диплом 
магістра, 

Національний 
медичний 

університет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

8.12010001 
лікувальна 

справа

3 Екстрена та 
невідкладна 
медична 
допомога

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: 
спеціальність – 
Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар,  
Диплом  спеціаліста 
С15 № 005631
 від 25.06.2015р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Екстрена та 
невідкладна медична 
допомога» 
підтверджена 
документом про 
освіту, 
та наявністю
-  сертифікату про 
закінчення курсу 
«Спеціалізовані 
реанімаційні заходи» 
(Європейська Рада 
Реанімації, 2015р.),
- посвідчення про 
довгострокове 
підвищення 
кваліфікації НПП 
закладів вищої освіти                            
(НМУ ім. О.О. 
Богомольця, 
04.10.2019р.),

Кваліфікація за 
дисципліною  
«Хірургія» 



підтверджена 
документом про 
освіту, 
та наявністю
-  посвідчення про  
проходження 
підвищення 
кваліфікації: ТУ 
«Європейські 
стандарти 
невідкладної медичної 
допомоги при 
кардіоваскулярних 
катастрофах» - 
асистент кафедри 
хірургії, анестезіології 
та інтенсивної терапії, 
лікар-хірург                                           
(НМУ ім. О.О. 
Богомольця
06.03.2020р.),
-  посвідчення про 
довгострокове 
підвищення 
кваліфікації НПП 
закладів вищої освіти                              
(НМУ ім. О.О. 
Богомольця, 
04.10.2019р.).

58266 Нам`ятов 
Олег 
Васильович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
спеціаліста, 
Військово-
медична 

ордена Леніна 
Червонопрапо
рна академія 

ім.С.М.Кірова, 
рік закінчення: 

1974, 
спеціальність:  

лікувально-
профілактична 

справа

19 Безпека 
життєдіяльност
і; основи 
біоетики та 
біобезпеки

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена 
базовою освітою: 
спеціальність – 
Організація медичної 
освіти, кваліфікація – 
лікар-організатор з 
вищою військовою 
освітою, 
Диплом КВ № 110981 
від 19.06.1986р. 
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Екстренна та 
невідкладна медична 
допомога», 
«Медицина 
надзвичайних 
ситуацій» 
підтверджена 
документом про освіту 
та наявністю 
посвідчення
про проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплому № 110981  
 ТУ «Безперервна 
медична освіта лікарів 
і провізорів у 
контексті Болонського 
процесу»,
 (НМАПО  імені П.Л. 
Шупика
2013 р.) .
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 45 
років.

58266 Нам`ятов 
Олег 
Васильович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
спеціаліста, 
Військово-
медична 

ордена Леніна 
Червонопрапо
рна академія 

ім.С.М.Кірова, 
рік закінчення: 

19 Підготовка 
офіцерів 
запасу галузі 
знань 
«Охорона 
здоров’я». 
Спеціальність 
«Стоматологія
»

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена 
базовою освітою: 
спеціальність – 
Організація медичної 
освіти, кваліфікація – 
лікар-організатор з 



1974, 
спеціальність:  

лікувально-
профілактична 

справа

вищою військовою 
освітою, 
Диплом КВ № 110981 
від 19.06.1986р. 
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Екстренна та 
невідкладна медична 
допомога», 
«Медицина 
надзвичайних 
ситуацій» 
підтверджена 
документом про освіту 
та наявністю 
посвідчення
про проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплому № 110981  
 ТУ «Безперервна 
медична освіта лікарів 
і провізорів у 
контексті Болонського 
процесу»,
 (НМАПО  імені П.Л. 
Шупика
2013 р.) .
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 45 
років.

363338 Можеїтова 
Олександра 
Арнольдівна

Доцент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

070408 
Фiзiологiя, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 011759, 
виданий 

01.03.2013

11 Фізіологія Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: 
спеціальність – 
Фізіологія, 
кваліфікація - Магістр 
біології, фізіолог 
людини та тварин, 
викладач біології 
Диплом 
КВ № 28678885 від 
30.06.2006 р.
Науковим ступенем: 
кандидат біологічних 
наук 03.00.13 - 
«Фізіологія людини і 
тварин»,                   ДК 
№ 011759 від 
01.03.2013р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Фізіологія» 
підтверджена 
документом про освіту 
та науковим ступенем 
кандидата медичних 
наук із спеціальності 
03.00.13 - «Фізіологія 
людини і тварин»,                      
Тема дисертації:
«Роль простагландину 
F2α у регуляції 
жовчосекреторної 
функції печінки»,
Наявністю 
посвідчення ТУ 
«Психолого-
педагогічні основи 
вищої медичної 
освіти. Актуальні 
проблеми фізіології» 
(НМУ ім. О.О. 
Богомольця, 
30.04.2014 р.).
Наукові публікації:
-  Вікова фізіологія 



дитини. Розділ 9. 
Анатомо-фізіологічні 
особливості печінки у 
дітей,  Вікова 
фізіологія дитини. 
Навчальний посібник, 
за ред. І.М. 
Карвацького. – К: 
Фенікс, 2017. – 160 с.
-  Фізіологія. За 
редакцією І.М. 
Карвацького  
Навчальний посібник 
до практичних занять 
та самостійної роботи 
студентів. У 2-х томах 
– К: 2019. Том 2. - 320 
с.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 11 років.

268016 Потаскалова 
Вікторія 
Сергіївна

Доцент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 
універсітет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 011716, 
виданий 

01.03.2013, 
Атестат 

доцента AД 
002286, 
виданий 

23.04.2019

11 Внутрішня 
медицина  

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою:
 спеціальність –  
Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар, 
Диплом  КВ № 
12729040 від 
23.06.2000 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.01.11 
«Кардіологія»,  
ДК № 011716 від 
01.03.2013 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Пропедевтика 
внутрішньої 
медицини» та 
«Клінічна 
фармакологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук зі 
спеціальності   14.01.11 
«Кардіологія»      
Тема дисертації:
«Клініко-
патофізіологічні 
особливості перебігу 
артеріальної 
гіпертензії у чоловіків 
в умовах впливу 
електромагнітного 
випромінювання 
надвисокочастотного 
діапазону», 

наявністю 
- посвідчення про 
вищу кваліфікаційну 
категорію  зі 
спеціальності Терапія                      
(АК при МОЗ України 
25.03.2019), 
- свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації ТУ 
«Актуальні питання 
психотерапії»  (МО 
України Українська 
військово-медична 
академія, 31.05.2019),
-  свідоцтва про 



підвищення 
кваліфікації ТУ 
«Комунікаційні 
компетентності 
лікаря» - лікар, 
доцент кафедри 
клінічної 
фармакології (НМУ 
ім. О.О. Богомольця, 
07.02.2020).

Наукові публікації

- The role of epigenetic 
factors by men with 
arterial hypertension in 
the formation of 
disorders of the central 
nervous system  
EUROPEAN JOURNAL 
OF HEART FAILURE, 
2018/5/1 
- Epigenetics of Arterial 
Hypertension. 
International Journal of 
Physiology and 
Pathophysiology, 2018, 
Т9, №2. P. 181-193. 
DOI: 10.1615/ 
IntJPhysPathophys. 
v9.i2.100
- Епігенетика 
артеріальної 
гіпертензії / Фізіол. 
журн., 2017, Т. 63, № 
2. С. 95-104.
Частота поліморфних 
варіантів G894T гена 
ендотеліальної NO-
синтази у пацієнтів з 
артеріальною 
гіпертензією та 
надмірною масою 
тіла. Сімейна 
медицина. 2019; 3(83): 
42-51
- Тренінги 
комунікативності і 
асертивності як 
способи 
попередження 
професійного 
вигорання медичного 
персоналу та 
підвищення якості 
надання медичної 
допомоги населенню/ 
Сімейна медицина. - 
2015. - № 3. - С. 71-73
- Відмінності 
параметрів 
артеріального тиску та 
крові у чоловіків з 
різною масою тіла/ 
Сімейна медицина. - 
2015. - № 5. - С. 122-
124
-   Exposure of 
Electromagnetic 
Radiation at Microwave 
Frequencies of the 
mitochondria of cells 
and nitric oxide levels 
in men with 
hypertension/ 
Матеріали XVI 
НаціонІального 
конгресу кардіологів 
України, м. Київ, 21-23 
вересня 2015 
Український 



кардіологічний 
журнал, додаток 3. – 
2016. - С. 83

Підтвердження В2: 
СЕРТИФІКАТ В2 ВІД 
03.05.2018 р.  
Доцент кафедри 
клінічної 
фармакології та 
клінічної фармації
Атестат доцента АД № 
002286              від 
23.04.2019 р.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 11 років.

373705 Тимошенко 
Сергій 
Миколайови
ч

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний 32 Епідеміологія Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою:
 спеціальність –  
Гігієна, санітарія, 
епідеміологія , 
кваліфікація – Лікар-
гігієніст, епідеміолог, 
Диплом                                                          
РВ № 779808 від 
26.06.1987 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Епідеміологія та 
принципи доказової 
медицини» 
підтверджена 
документом про 
освіту, 
Наявністю
- посвідчення № 53 
від 13.10.2016 р. про 
проходження 
навчання на 
Факультеті 
підвищення 
кваліфікації 
викладачів вищих 
медичних навчальних 
закладів Інституту 
післядипломної освіти 
НМУ ім. О.О. 
Богомольця: «Сучасна 
методика навчання на 
основі компетентного 
підходу у вищій 
медичній освіті гігієна 
та екологія»;
- методичних 
рекомендацій 
«Гігієнічна 
характеристика шуму 
в населених пунктах», 
НМАПО ім. П.Л. 
Шупика, 2017 р.;
- методичних 
рекомендацій «Гігієна 
планування населених 
місць», НМАПО ім. 
П.Л. Шупика, 2017 р.;
- розроблено семінар 
на тему «Державний 
контроль за охороною 
ґрунту та очищення 
населених місць» 
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 33 
роки.



363232 Яранцева 
Ольга 
Іванівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 36 Безпека 
життєдіяльност
і; основи 
біоетики та 
біобезпеки

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
– Класична філологія, 
кваліфікація – 
філолог-класик, 
викладач мови та 
літератури,  Диплом 
МВ  № 702547 
29.06.1984 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Латинська мова» 
підтверджена 
документом про освіту 
та
наявністю
- свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації: 
Психолого-
педагогічна 
компетентність 
викладача 
(Національний 
транспортний 
університет
12.06.2017р.);
- науковими 
публікаціями
-Специфіка 
викладання 
латинської мови у 
непрофільних 
навчальних закладах 
– О. Яранцева – 133-
136 – Навчання 
іноземних мов для 
спеціальних цілей у 
світлі 
загальноєвропейських 
рекомендацій з 
мовної освіти. Збірник 
наукових праць. – 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ. – 
Львів. – 2009.;
-Роль юридичних 
фразеологізмів у 
викладання 
латинської мови 
студентам та 
курсантам вищих 
навчальних закладів 
правничого 
спрямування. – 
Матеріали науково-
методичного семінару 
«Формування 
середовища навчання 
англійської мови у 
вищих навчальних 
закладах». – 
27.03.2015. – 
Гуманітарний 
інститут ім. Бориса 
Грінченка;
- Латинські 
запозичення в 
сучасній англійській 
мові. – К.: Київський 
університет ім. Б. 
Грінченка, 
Гуманітарний 
інститут,кафедра 
англійської мови. – 
Матеріали IV науково-



методичного семінару, 
2016. – с. 61-66.;
- Вербалізація 
концептів фортуна, 
фатум у «Моральних 
листах до Луцилія» 
Луція Аннея Сенеки 
Молодшого // О.І. 
Яранцева // КНУ ім. 
Т. Шевченка // 
Збірник наукових 
праць «Studia 
Linguistica», Vol. IX/ - 
К.: Видавничий дім 
Дмитра Бураго, 2016. 
– с. 64-71;
- Про класичну 
філологію та 
філологів-класиків 
(пам’яті Ю.В. Шаніна). 
Матеріали XVII 
Міжнародної наукової 
конференції ПВНЗ 
«Київський медичний 
університет», 
22.03.2017. – с. 164-
167;
- Специфіка 
викладання 
латинської мови в 
медичному 
навчальному закладі 
– Матеріали XVIII 
Міжнародної наукової 
конференції ПВНЗ 
«Київський медичний 
університет», 
22.03.2018. – с. 187-
188

363232 Яранцева 
Ольга 
Іванівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 36 Латинська 
мова та 
медична 
термінологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
– Класична філологія, 
кваліфікація – 
філолог-класик, 
викладач мови та 
літератури,  Диплом 
МВ  № 702547 
29.06.1984 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Латинська мова» 
підтверджена 
документом про освіту 
та
наявністю
- свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації: 
Психолого-
педагогічна 
компетентність 
викладача 
(Національний 
транспортний 
університет
12.06.2017р.);
- науковими 
публікаціями
-Специфіка 
викладання 
латинської мови у 
непрофільних 
навчальних закладах 
– О. Яранцева – 133-
136 – Навчання 
іноземних мов для 
спеціальних цілей у 



світлі 
загальноєвропейських 
рекомендацій з 
мовної освіти. Збірник 
наукових праць. – 
Львівський 
державний 
університет 
внутрішніх справ. – 
Львів. – 2009.;
-Роль юридичних 
фразеологізмів у 
викладання 
латинської мови 
студентам та 
курсантам вищих 
навчальних закладів 
правничого 
спрямування. – 
Матеріали науково-
методичного семінару 
«Формування 
середовища навчання 
англійської мови у 
вищих навчальних 
закладах». – 
27.03.2015. – 
Гуманітарний 
інститут ім. Бориса 
Грінченка;
- Латинські 
запозичення в 
сучасній англійській 
мові. – К.: Київський 
університет ім. Б. 
Грінченка, 
Гуманітарний 
інститут,кафедра 
англійської мови. – 
Матеріали IV науково-
методичного семінару, 
2016. – с. 61-66.;
- Вербалізація 
концептів фортуна, 
фатум у «Моральних 
листах до Луцилія» 
Луція Аннея Сенеки 
Молодшого // О.І. 
Яранцева // КНУ ім. 
Т. Шевченка // 
Збірник наукових 
праць «Studia 
Linguistica», Vol. IX/ - 
К.: Видавничий дім 
Дмитра Бураго, 2016. 
– с. 64-71;
- Про класичну 
філологію та 
філологів-класиків 
(пам’яті Ю.В. Шаніна). 
Матеріали XVII 
Міжнародної наукової 
конференції ПВНЗ 
«Київський медичний 
університет», 
22.03.2017. – с. 164-
167;
- Специфіка 
викладання 
латинської мови в 
медичному 
навчальному закладі 
– Матеріали XVIII 
Міжнародної наукової 
конференції ПВНЗ 
«Київський медичний 
університет», 
22.03.2018. – с. 187-
188

363574 Щуренко Асистент, Медичний 2 Фармакологія Кваліфікація 



Віталій 
Олегович

Сумісництв
о

відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
– Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар,  
НМУ ім. О.О. 
Богомольця
Диплом спеціаліста 
КВ № 47361827 від 
26.06.2014 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Анатомія людини» 
підтверджена 
документом про 
освіту, 
та наявністю 
- посвідчення про  
навчання: ТУ «Основи 
клінічної епідеміології 
та доказової 
медицини»                               
(НМУ ім. О.О. 
Богомольця 
05.12.2014р.)
- посвідчення про  
навчання: ТУ 
«Психолого-
педагогічні 
особливості 
організації 
навчального процесу 
іноземних студентів»                            
(НМУ ім. О.О. 
Богомольця 
23.12.2015р.)
- сертифікату лікаря-
спеціаліста про 
присвоєння звання 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Загальна практика – 
сімейна медицина»                                             
(НМУ ім. О.О. 
Богомольця 
09.12.2016р.).

61861 Шабранська 
Валентина 
Володимирів
на

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет 
імені 

О.О.Богомольц
я, рік 

закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
7.110106 

Стоматологія

19 Пропедевтика 
дитячої 
терапевтичної 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
– Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог,                                       
Диплом ЛВ Н Х № 
005273                       
від 25.06.1998 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Терапевтична 
стоматологія» та 
«Дитяча терапевтична 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про освіту 
та наявністю 
- посвідчення про 
вищу категорію  зі 
спеціальності 
Терапевтична 
стоматологія                                           
(МОЗ України, 
29.12.2016р.);
- сертифіката лікаря-
спеціаліста                
№ 04143: 
підтверджено звання 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 



«Стоматологія»                                   
(НМАПО ім. П.Л. 
Шупика 30.01.2020 
р.);
- Посвідчення № 4207 
про проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплому                             
ЛВ НХ № 005273: 
стажування з 
стоматології – лікар-
стоматолог (НМАПО 
ім. П.Л. Шупика, 
03.02.2020 р.);
- Свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації СП № 
05408289 / 3084-20: 
Використання 
безкоштовних 
онлайн-ресурсів для 
організації 
навчального процесу в 
дистанційній формі 
(Сумський державний 
університет, 
16.12.2020 р.);
- Сертифікатом № 
101-2470: 5-та Фахова 
школа 
«Міждисциплінарна 
професійна освіта 
лікаря-стоматолога»                              
(НМАПО ім. П.Л. 
Шупика, 16.12.2020 
р.);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Сучасні методи 
лікування гіперестезії 
зубів                                 
(ТОВ «НКФ Омега-
Дент», 25.10.2020 р.);
- Сертифікатом 
учасника конференції: 
«Інфекційний 
контроль в 
стоматології» 
(29.10.2020 р., Львів);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Інновації в прямій 
реставрації зубів. На 
чому заснований успіх 
(вебінар Дмитра 
Неліпи, 20.02.2020 
р.);
- Сертифікатом № 
505: Прослухала 
онлайн-лекцію від 
навчального центру S-
Education 
«Непритомність в 
кріслі стоматолога» 
(S-Education, 
23.06.2020 р.);
- Сертифікатом № 
1523: Прослухала 
онлайн-лекцію від 
навчального центру S-
Education 
«Ціноутворення в 
сфері медичних 
послуг» (S-Education, 
16.09.2020 р.);
- Сертифікатом: 
участь в онлайн-курсі 
«Легкий вступ у 
клінічну ендонтію. Від 
теорії до практики» 



(Громадська спілка 
«Стоматологи 
України», 
10.04.2020р.);
- Сертифікатом: 
участь у вебінарі 
«Особливості ведення 
стоматологічного 
прийому у вагітних 
жінок» (AMELIT, 
28.11.2019р.);
- Сертифікатом № 28: 
участь у навчальному 
курсі «Особливості 
стоматологічного 
лікування вагітних від 
А до Я (22.04.2018р.);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Капи. Класифікація, 
показання, 
конструкції, 
матеріали, помилки 
(вебінари для 
стоматологів, 
16.11.2020 р.);
- Сертифікатом 
учасника авторського 
вебінару: 
Мікропротезування: 
про вкладки на 
простій мові (вебінари 
для стоматологів, 
28.11.2020 р.);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Тимчасові 
конструкції: вініри, 
накладки, коронки 
(вебінари для 
стоматологів, 
21.12.2020 р.).
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 22 
роки.

61861 Шабранська 
Валентина 
Володимирів
на

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет 
імені 

О.О.Богомольц
я, рік 

закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
7.110106 

Стоматологія

19 Профілактика 
стоматологічн
их 
захворювань

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
– Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог,                                       
Диплом ЛВ Н Х № 
005273                       
від 25.06.1998 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Терапевтична 
стоматологія» та 
«Дитяча терапевтична 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про освіту 
та наявністю 
- посвідчення про 
вищу категорію  зі 
спеціальності 
Терапевтична 
стоматологія                                           
(МОЗ України, 
29.12.2016р.);
- сертифіката лікаря-
спеціаліста                
№ 04143: 
підтверджено звання 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Стоматологія»                                   



(НМАПО ім. П.Л. 
Шупика 30.01.2020 
р.);
- Посвідчення № 4207 
про проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплому                             
ЛВ НХ № 005273: 
стажування з 
стоматології – лікар-
стоматолог (НМАПО 
ім. П.Л. Шупика, 
03.02.2020 р.);
- Свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації СП № 
05408289 / 3084-20: 
Використання 
безкоштовних 
онлайн-ресурсів для 
організації 
навчального процесу в 
дистанційній формі 
(Сумський державний 
університет, 
16.12.2020 р.);
- Сертифікатом № 
101-2470: 5-та Фахова 
школа 
«Міждисциплінарна 
професійна освіта 
лікаря-стоматолога»                              
(НМАПО ім. П.Л. 
Шупика, 16.12.2020 
р.);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Сучасні методи 
лікування гіперестезії 
зубів                                 
(ТОВ «НКФ Омега-
Дент», 25.10.2020 р.);
- Сертифікатом 
учасника конференції: 
«Інфекційний 
контроль в 
стоматології» 
(29.10.2020 р., Львів);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Інновації в прямій 
реставрації зубів. На 
чому заснований успіх 
(вебінар Дмитра 
Неліпи, 20.02.2020 
р.);
- Сертифікатом № 
505: Прослухала 
онлайн-лекцію від 
навчального центру S-
Education 
«Непритомність в 
кріслі стоматолога» 
(S-Education, 
23.06.2020 р.);
- Сертифікатом № 
1523: Прослухала 
онлайн-лекцію від 
навчального центру S-
Education 
«Ціноутворення в 
сфері медичних 
послуг» (S-Education, 
16.09.2020 р.);
- Сертифікатом: 
участь в онлайн-курсі 
«Легкий вступ у 
клінічну ендонтію. Від 
теорії до практики» 
(Громадська спілка 



«Стоматологи 
України», 
10.04.2020р.);
- Сертифікатом: 
участь у вебінарі 
«Особливості ведення 
стоматологічного 
прийому у вагітних 
жінок» (AMELIT, 
28.11.2019р.);
- Сертифікатом № 28: 
участь у навчальному 
курсі «Особливості 
стоматологічного 
лікування вагітних від 
А до Я (22.04.2018р.);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Капи. Класифікація, 
показання, 
конструкції, 
матеріали, помилки 
(вебінари для 
стоматологів, 
16.11.2020 р.);
- Сертифікатом 
учасника авторського 
вебінару: 
Мікропротезування: 
про вкладки на 
простій мові (вебінари 
для стоматологів, 
28.11.2020 р.);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Тимчасові 
конструкції: вініри, 
накладки, коронки 
(вебінари для 
стоматологів, 
21.12.2020 р.).
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 22 
роки.

61861 Шабранська 
Валентина 
Володимирів
на

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет 
імені 

О.О.Богомольц
я, рік 

закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
7.110106 

Стоматологія

19 Дитяча 
терапевтична 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
– Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог,                                       
Диплом ЛВ Н Х № 
005273                       
від 25.06.1998 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Терапевтична 
стоматологія» та 
«Дитяча терапевтична 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про освіту 
та наявністю 
- посвідчення про 
вищу категорію  зі 
спеціальності 
Терапевтична 
стоматологія                                           
(МОЗ України, 
29.12.2016р.);
- сертифіката лікаря-
спеціаліста                
№ 04143: 
підтверджено звання 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Стоматологія»                                   
(НМАПО ім. П.Л. 
Шупика 30.01.2020 



р.);
- Посвідчення № 4207 
про проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплому                             
ЛВ НХ № 005273: 
стажування з 
стоматології – лікар-
стоматолог (НМАПО 
ім. П.Л. Шупика, 
03.02.2020 р.);
- Свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації СП № 
05408289 / 3084-20: 
Використання 
безкоштовних 
онлайн-ресурсів для 
організації 
навчального процесу в 
дистанційній формі 
(Сумський державний 
університет, 
16.12.2020 р.);
- Сертифікатом № 
101-2470: 5-та Фахова 
школа 
«Міждисциплінарна 
професійна освіта 
лікаря-стоматолога»                              
(НМАПО ім. П.Л. 
Шупика, 16.12.2020 
р.);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Сучасні методи 
лікування гіперестезії 
зубів                                 
(ТОВ «НКФ Омега-
Дент», 25.10.2020 р.);
- Сертифікатом 
учасника конференції: 
«Інфекційний 
контроль в 
стоматології» 
(29.10.2020 р., Львів);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Інновації в прямій 
реставрації зубів. На 
чому заснований успіх 
(вебінар Дмитра 
Неліпи, 20.02.2020 
р.);
- Сертифікатом № 
505: Прослухала 
онлайн-лекцію від 
навчального центру S-
Education 
«Непритомність в 
кріслі стоматолога» 
(S-Education, 
23.06.2020 р.);
- Сертифікатом № 
1523: Прослухала 
онлайн-лекцію від 
навчального центру S-
Education 
«Ціноутворення в 
сфері медичних 
послуг» (S-Education, 
16.09.2020 р.);
- Сертифікатом: 
участь в онлайн-курсі 
«Легкий вступ у 
клінічну ендонтію. Від 
теорії до практики» 
(Громадська спілка 
«Стоматологи 
України», 



10.04.2020р.);
- Сертифікатом: 
участь у вебінарі 
«Особливості ведення 
стоматологічного 
прийому у вагітних 
жінок» (AMELIT, 
28.11.2019р.);
- Сертифікатом № 28: 
участь у навчальному 
курсі «Особливості 
стоматологічного 
лікування вагітних від 
А до Я (22.04.2018р.);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Капи. Класифікація, 
показання, 
конструкції, 
матеріали, помилки 
(вебінари для 
стоматологів, 
16.11.2020 р.);
- Сертифікатом 
учасника авторського 
вебінару: 
Мікропротезування: 
про вкладки на 
простій мові (вебінари 
для стоматологів, 
28.11.2020 р.);
- Сертифікатом 
учасника вебінару: 
Тимчасові 
конструкції: вініри, 
накладки, коронки 
(вебінари для 
стоматологів, 
21.12.2020 р.).
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 22 
роки.

363574 Щуренко 
Віталій 
Олегович

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний 2 Анатомія 
людини

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
– Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар,  
НМУ ім. О.О. 
Богомольця
Диплом спеціаліста 
КВ № 47361827 від 
26.06.2014 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Анатомія людини» 
підтверджена 
документом про 
освіту, 
та наявністю 
- посвідчення про  
навчання: ТУ «Основи 
клінічної епідеміології 
та доказової 
медицини»                               
(НМУ ім. О.О. 
Богомольця 
05.12.2014р.)
- посвідчення про  
навчання: ТУ 
«Психолого-
педагогічні 
особливості 
організації 
навчального процесу 
іноземних студентів»                            
(НМУ ім. О.О. 
Богомольця 



23.12.2015р.)
- сертифікату лікаря-
спеціаліста про 
присвоєння звання 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Загальна практика – 
сімейна медицина»                                             
(НМУ ім. О.О. 
Богомольця 
09.12.2016р.).

363365 Прощенко 
Юлія 
Іванівна

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

110101 
Лiкувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 022767, 

виданий 
26.06.2014

9 Педіатрія Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
– Педіатрія, 
кваліфікація – Лікар-
педіатр, 
Диплом 
КВ №37260983 від 
25.06.2009 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 
14.01.10 - «Педіатрія», 
ДК № 022767 від 
26.06.2014 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Педіатрія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.10 
– Педіатрія.   Тема 
дисертації:
«Клініко-лабораторні 
особливості хронічної 
гастродуоденальної 
патології у дітей в 
залежності від 
активного 
тютюнопаління» та 
наявністю 
посвідчення про 
першу кваліфікаційну 
категорію  зі 
спеціальності 
Педіатрія                             
(МОЗ УКРАЇНИ, 
20.11.2019р.).
Наукові публікації
- Морфологічні 
особливості слизової 
оболонки шлунка у 
дітей з хронічною 
гастродуоденальною 
патологією // 
Современная 
педиатрия-
2015.-№5(69).-С.88-92
-  Тютюнопаління та 
хронічна 
гастродуоденальна 
патологія // 
Современная 
педиатрия-
2015.-№6(70).-С.74-78
-  Особливості 
цитопротективної 
терапії у дітей з 
хронічною 
гастродуоденальною 
патологією, які 
активно палять// 
Збірник матеріалів 



міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Медична наука та 
практика ХХІ 
століття» 5-6 лютого 
2016р. м. Київ С.87-88
-  Діагностична та 
прогностична цінність 
оксиду азоту крові у 
дітей з хронічною 
гастродуоденальною 
патологією  // 
Матеріали української 
науково-практичної 
конференції лікарів-
педіатрів з 
міжнародною участю 
«Проблемні питання 
діагностики та 
лікування дітей з 
соматичною 
патологією» 
18.03.2016р. м. Харків. 
С.17-18
-  Фактори 
патогенності H.Pylori 
// Український 
науково-медичний 
молодіжний журнал. 
Спеціальний випуск 
№1(92) 2016. С.25
- . Стан захисного 
бар'єру слизової 
оболонки шлунка і 
дванадцятипалої 
кишки при моторно-
евакуаторних 
порушеннях органів 
гастродуоденальної 
зони у дітей різного 
віку // Матеріали 
науково-практичної 
конференції молодих 
вчених з 
міжнародною 
участю16 березня 2016 
року – Харків. – С.4-5
- Morphological and 
cytoprotective 
peculiarities of 
gastroduodenal 
pathology in smoking 
children // Педиатрия. 
Восточная Европа-
2016.-Т.4, №4.-С563-
568
- Морфологічні 
особливості хронічної 
гастродуоденальної 
патології в дітей // 
Internstional research 
and practice conference 
«Innovative technology 
in medicine: experience 
of Poland and Ukraine»
April 28, 2017
Lublin, Republic Poland  
Р.131-134

274675 Платонова 
Наталія 
Юріївна

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний 10 Хірургічна 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
– Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог,  Диплом 
спеціаліста 
КЖ № 012469 від 
25.06.1993р.



Кваліфікація за 
дисципліною 
«Хірургічна 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про освіту 
та наявністю 
- посвідчення про 
підтвердження Вищої 
кваліфікаційної 
категорії зі 
спеціальності 
«Хірургічна 
стоматологія»,
(АК при МОЗ України
26.05.2016 р.);
- сертифікату № 815: 
участь у роботі 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Системний підхід до 
лікування 
захворювань тканин 
пародонта очима 
практичного лікаря-
стоматолога» (за 
підтримки 
Європейської 
федерації пар 
одонтологів, 
22.03.2019 р.);
- сертифікату № 2002 
4892 – 2020: участь у 
ХІІІ Національному 
медичному конгресі з 
міжнародною участю 
«Людина та ліки - 
Україна» (МОЗ 
України ПВНЗ 
«Київський медичний 
університет», 21-22 
травня 2020 р.).
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 25 
років.

274675 Платонова 
Наталія 
Юріївна

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний 10 Хірургічна 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
– Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог,  Диплом 
спеціаліста 
КЖ № 012469 від 
25.06.1993р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Хірургічна 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про освіту 
та наявністю 
- посвідчення про 
підтвердження Вищої 
кваліфікаційної 
категорії зі 
спеціальності 
«Хірургічна 
стоматологія»,
(АК при МОЗ України
26.05.2016 р.);
- сертифікату № 815: 
участь у роботі 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Системний підхід до 



лікування 
захворювань тканин 
пародонта очима 
практичного лікаря-
стоматолога» (за 
підтримки 
Європейської 
федерації пар 
одонтологів, 
22.03.2019 р.);
- сертифікату № 2002 
4892 – 2020: участь у 
ХІІІ Національному 
медичному конгресі з 
міжнародною участю 
«Людина та ліки - 
Україна» (МОЗ 
України ПВНЗ 
«Київський медичний 
університет», 21-22 
травня 2020 р.).
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 25 
років.

274675 Платонова 
Наталія 
Юріївна

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний 10 Хірургічна 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
– Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог,  Диплом 
спеціаліста 
КЖ № 012469 від 
25.06.1993р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Хірургічна 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про освіту 
та наявністю 
- посвідчення про 
підтвердження Вищої 
кваліфікаційної 
категорії зі 
спеціальності 
«Хірургічна 
стоматологія»,
(АК при МОЗ України
26.05.2016 р.);
- сертифікату № 815: 
участь у роботі 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
«Системний підхід до 
лікування 
захворювань тканин 
пародонта очима 
практичного лікаря-
стоматолога» (за 
підтримки 
Європейської 
федерації пар 
одонтологів, 
22.03.2019 р.);
- сертифікату № 2002 
4892 – 2020: участь у 
ХІІІ Національному 
медичному конгресі з 
міжнародною участю 
«Людина та ліки - 
Україна» (МОЗ 
України ПВНЗ 
«Київський медичний 
університет», 21-22 
травня 2020 р.).
Досвід практичної 
роботи за 



спеціальністю 25 
років.

363271 Криничко 
Леонід 
Романович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
кандидата наук 

ДK 052537, 
виданий 

20.06.2019

10 Ортопедична 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою:
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог, Диплом 
ЛБ № 012728  від 
25.06.97 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.01.22 - 
«Стоматологія»,  
ДК №052537 від 
20.06.2019 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Хірургічна 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія.  
Тема дисертації:
«Вдосконалення 
інтра- та 
післяопераційної 
профілактики 
утворення 
патологічних рубців 
шкіри при 
хірургічному 
лікуванні кіст шиї 
ембріонального 
походження» та 
наявністю 
- посвідчення про 
вищу категорію  зі 
спеціальності 
Стоматологія 
(Департамент охорони 
здоров’я, 
18.12.2019);
- посвідчення № 2107: 
Стажування з фаху 
хірургічна 
стоматологія – лікар 
стоматолог-хірург 
(Українська медична 
стоматологічна 
академія, 2020 р.);
- сертифікату № 308: 
підтверджено звання 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Хірургічна 
стоматологія»                                    
(Українська медична 
стоматологічна 
академія, 04.06.2020 
р.);
- посвідчення № 
42269 про присвоєння 
ДРУГОЇ 
кваліфікаційної 
категорії зі 
спеціальності 
«Організація і 
управління охороною 
здоров’я» 
(Департамент охорони 
здоров’я, 08.09.2016)
Наукові публікації:



- Криничко Л.Р. 
Визначення 
розбіжностей 
продукції активних 
форм оксисену та 
вмісту гідро 
пероксидів ліпідів в 
гомогенатах 
рубцевозмінених 
тканин в різні терміни 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко, К.П. Локес, 
С.О. Ставицька, С.М. 
Григоров, Л.І. 
Волошина// Вісник 
проблем біології і 
медицини. – 2018. 
Вип. 4 (146). – С. 95-
98;
- Криничко Л.Р. 
Особливості 
морфологічної будови 
рубцевозмінених 
тканин шкіри при 
хірургічному 
лікуванні кіст шиї 
ембріонального 
походження на 6, 9 та 
12 місяць 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко // актуальні 
проблеми сучасної 
медицини Вісник 
УМСА – 2018. – Т.18., 
Вип. 3 (63). – С. 219-
222;
- Крриничко Л.Р. 
Аналіз динаміки 
клінічних змін 
рубцевозмінених 
тканин після 
хірургічного 
лікування 
бранхіогенних кіст у 
хронологічному 
аспекті / С.М. 
Григоров, Л.Р. 
Криничко, С.О. 
Ставицький, І.В. 
Бойко // Клінічна 
хірургія. – 2018. – Т. 
85 (№ 6). – С. 33-35;
- Криничко Л.Р. 
Гістотопографічні 
особливості 
регенеративних 
процесів, що 
відбуваються в шкірі 
шиї на 3-ій місяць 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко, С.М. 
Григоров, С.О. 
Ставицький, К.П. 
Локес // Вісник 
проблем біології і 
медицини. – 2018. – 
Вип 2 (144). – С. 315-
319;
- Сучасний погляд на 
експериментальне і 
клінічне 
обґрунтування 
використання у 
процесі репаративної 
регенерації шкіри / 
Л.Р. Криничко, С.М. 
Григоров, Д.В. 
Стебловський, С.О. 



Ставицький, В.Д. 
Ахмеров // 
Український 
стоматологічний 
аальманах. -  2018. - 
№2. – С. 45-48;
- Динаміка змін 
показників 
рубцевозмінених 
тканин на 3 місяць 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко, С.М. 
Григоров, С.О. 
Ставицький, І.В. 
Бойко, В.Д. Ахмеров 
// Актуальні 
проблеми сучасної 
медицини : Вісник 
УМСА. -  2018. – Т.18., 
Вип. 2 (62). – С. 197-
200.
Патент 109267 UA. 
МПК А61К 31/00 
(2016.01) А61Р 17/02 
(2006.01) Спосіб 
інтраопераційної 
профілактики 
виникнення 
колоїдних та 
гіпертрофічних рубців 
шкіри при лікуванні 
кіст шиї 
ембріонального 
походження / 
Григоров С.М., 
Криничко Л.Р., 
Ставицький С.О., 
Яненко І.В. : заявник 
ВДНЗУ УМСА. - № u 
2015 00026; заявл. 
04.01.2016: опубл. 
25.08.2016. Бюл. № 
16.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 21 рік.

363271 Криничко 
Леонід 
Романович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
кандидата наук 

ДK 052537, 
виданий 

20.06.2019

10 Ортопедична 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою:
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог, Диплом 
ЛБ № 012728  від 
25.06.97 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.01.22 - 
«Стоматологія»,  
ДК №052537 від 
20.06.2019 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Хірургічна 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія.  
Тема дисертації:
«Вдосконалення 
інтра- та 
післяопераційної 
профілактики 



утворення 
патологічних рубців 
шкіри при 
хірургічному 
лікуванні кіст шиї 
ембріонального 
походження» та 
наявністю 
- посвідчення про 
вищу категорію  зі 
спеціальності 
Стоматологія 
(Департамент охорони 
здоров’я, 
18.12.2019);
- посвідчення № 2107: 
Стажування з фаху 
хірургічна 
стоматологія – лікар 
стоматолог-хірург 
(Українська медична 
стоматологічна 
академія, 2020 р.);
- сертифікату № 308: 
підтверджено звання 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Хірургічна 
стоматологія»                                    
(Українська медична 
стоматологічна 
академія, 04.06.2020 
р.);
- посвідчення № 
42269 про присвоєння 
ДРУГОЇ 
кваліфікаційної 
категорії зі 
спеціальності 
«Організація і 
управління охороною 
здоров’я» 
(Департамент охорони 
здоров’я, 08.09.2016)
Наукові публікації:
- Криничко Л.Р. 
Визначення 
розбіжностей 
продукції активних 
форм оксисену та 
вмісту гідро 
пероксидів ліпідів в 
гомогенатах 
рубцевозмінених 
тканин в різні терміни 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко, К.П. Локес, 
С.О. Ставицька, С.М. 
Григоров, Л.І. 
Волошина// Вісник 
проблем біології і 
медицини. – 2018. 
Вип. 4 (146). – С. 95-
98;
- Криничко Л.Р. 
Особливості 
морфологічної будови 
рубцевозмінених 
тканин шкіри при 
хірургічному 
лікуванні кіст шиї 
ембріонального 
походження на 6, 9 та 
12 місяць 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко // актуальні 
проблеми сучасної 
медицини Вісник 
УМСА – 2018. – Т.18., 



Вип. 3 (63). – С. 219-
222;
- Крриничко Л.Р. 
Аналіз динаміки 
клінічних змін 
рубцевозмінених 
тканин після 
хірургічного 
лікування 
бранхіогенних кіст у 
хронологічному 
аспекті / С.М. 
Григоров, Л.Р. 
Криничко, С.О. 
Ставицький, І.В. 
Бойко // Клінічна 
хірургія. – 2018. – Т. 
85 (№ 6). – С. 33-35;
- Криничко Л.Р. 
Гістотопографічні 
особливості 
регенеративних 
процесів, що 
відбуваються в шкірі 
шиї на 3-ій місяць 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко, С.М. 
Григоров, С.О. 
Ставицький, К.П. 
Локес // Вісник 
проблем біології і 
медицини. – 2018. – 
Вип 2 (144). – С. 315-
319;
- Сучасний погляд на 
експериментальне і 
клінічне 
обґрунтування 
використання у 
процесі репаративної 
регенерації шкіри / 
Л.Р. Криничко, С.М. 
Григоров, Д.В. 
Стебловський, С.О. 
Ставицький, В.Д. 
Ахмеров // 
Український 
стоматологічний 
аальманах. -  2018. - 
№2. – С. 45-48;
- Динаміка змін 
показників 
рубцевозмінених 
тканин на 3 місяць 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко, С.М. 
Григоров, С.О. 
Ставицький, І.В. 
Бойко, В.Д. Ахмеров 
// Актуальні 
проблеми сучасної 
медицини : Вісник 
УМСА. -  2018. – Т.18., 
Вип. 2 (62). – С. 197-
200.
Патент 109267 UA. 
МПК А61К 31/00 
(2016.01) А61Р 17/02 
(2006.01) Спосіб 
інтраопераційної 
профілактики 
виникнення 
колоїдних та 
гіпертрофічних рубців 
шкіри при лікуванні 
кіст шиї 
ембріонального 
походження / 
Григоров С.М., 



Криничко Л.Р., 
Ставицький С.О., 
Яненко І.В. : заявник 
ВДНЗУ УМСА. - № u 
2015 00026; заявл. 
04.01.2016: опубл. 
25.08.2016. Бюл. № 
16.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 21 рік.

383582 Марченко-
Толста 
Катерина 
Сергіївна

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 
Приватний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Київський 
медичний 

університет 
УАНМ", рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

110101 
Лiкувальна 

справа

0 Фармакологія Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність –  
Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар, 
Диплом 
КВ № 39639377  від 
25.06.2010р. та 
наявністю
-свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації СПК № 
11894/17: 
Методологічні засади 
організації 
навчального процесу у 
вищому навчальному 
закладі з 
фармакології 
(Українська військово-
медична академія, 
2017 р.);
- сертифікату № 
27279/17: присвоєно 
звання лікаря-
спеціаліста зі 
спеціальності 
7.12010001 Лікувальна 
справа спеціалізація 
Загальна практика – 
сімейна медицина 
(Українська військово-
медична академія, 
2017 р.);
- посвідчення № 
5324/22/16 про 
присвоєння другої 
кваліфікаційної 
категорії зі 
спеціальності 
«неврологія» 
(Українська військово-
медична академія, 
2017 р.).

Підтвердження В2: 
Володіє англійською 
мовою на рівні В2 за 
Загальноєвропейськи
ми рекомендаціями з 
мовної освіти 
(11.04.2019 р.). 

363271 Криничко 
Леонід 
Романович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
кандидата наук 

ДK 052537, 
виданий 
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10 Хірургічна 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою:
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог, Диплом 
ЛБ № 012728  від 
25.06.97 р.
Науковим ступенем: 



кандидат медичних 
наук 14.01.22 - 
«Стоматологія»,  
ДК №052537 від 
20.06.2019 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Хірургічна 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія.  
Тема дисертації:
«Вдосконалення 
інтра- та 
післяопераційної 
профілактики 
утворення 
патологічних рубців 
шкіри при 
хірургічному 
лікуванні кіст шиї 
ембріонального 
походження» та 
наявністю 
- посвідчення про 
вищу категорію  зі 
спеціальності 
Стоматологія 
(Департамент охорони 
здоров’я, 
18.12.2019);
- посвідчення № 2107: 
Стажування з фаху 
хірургічна 
стоматологія – лікар 
стоматолог-хірург 
(Українська медична 
стоматологічна 
академія, 2020 р.);
- сертифікату № 308: 
підтверджено звання 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Хірургічна 
стоматологія»                                    
(Українська медична 
стоматологічна 
академія, 04.06.2020 
р.);
- посвідчення № 
42269 про присвоєння 
ДРУГОЇ 
кваліфікаційної 
категорії зі 
спеціальності 
«Організація і 
управління охороною 
здоров’я» 
(Департамент охорони 
здоров’я, 08.09.2016)
Наукові публікації:
- Криничко Л.Р. 
Визначення 
розбіжностей 
продукції активних 
форм оксисену та 
вмісту гідро 
пероксидів ліпідів в 
гомогенатах 
рубцевозмінених 
тканин в різні терміни 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко, К.П. Локес, 
С.О. Ставицька, С.М. 
Григоров, Л.І. 



Волошина// Вісник 
проблем біології і 
медицини. – 2018. 
Вип. 4 (146). – С. 95-
98;
- Криничко Л.Р. 
Особливості 
морфологічної будови 
рубцевозмінених 
тканин шкіри при 
хірургічному 
лікуванні кіст шиї 
ембріонального 
походження на 6, 9 та 
12 місяць 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко // актуальні 
проблеми сучасної 
медицини Вісник 
УМСА – 2018. – Т.18., 
Вип. 3 (63). – С. 219-
222;
- Крриничко Л.Р. 
Аналіз динаміки 
клінічних змін 
рубцевозмінених 
тканин після 
хірургічного 
лікування 
бранхіогенних кіст у 
хронологічному 
аспекті / С.М. 
Григоров, Л.Р. 
Криничко, С.О. 
Ставицький, І.В. 
Бойко // Клінічна 
хірургія. – 2018. – Т. 
85 (№ 6). – С. 33-35;
- Криничко Л.Р. 
Гістотопографічні 
особливості 
регенеративних 
процесів, що 
відбуваються в шкірі 
шиї на 3-ій місяць 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко, С.М. 
Григоров, С.О. 
Ставицький, К.П. 
Локес // Вісник 
проблем біології і 
медицини. – 2018. – 
Вип 2 (144). – С. 315-
319;
- Сучасний погляд на 
експериментальне і 
клінічне 
обґрунтування 
використання у 
процесі репаративної 
регенерації шкіри / 
Л.Р. Криничко, С.М. 
Григоров, Д.В. 
Стебловський, С.О. 
Ставицький, В.Д. 
Ахмеров // 
Український 
стоматологічний 
аальманах. -  2018. - 
№2. – С. 45-48;
- Динаміка змін 
показників 
рубцевозмінених 
тканин на 3 місяць 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко, С.М. 
Григоров, С.О. 
Ставицький, І.В. 



Бойко, В.Д. Ахмеров 
// Актуальні 
проблеми сучасної 
медицини : Вісник 
УМСА. -  2018. – Т.18., 
Вип. 2 (62). – С. 197-
200.
Патент 109267 UA. 
МПК А61К 31/00 
(2016.01) А61Р 17/02 
(2006.01) Спосіб 
інтраопераційної 
профілактики 
виникнення 
колоїдних та 
гіпертрофічних рубців 
шкіри при лікуванні 
кіст шиї 
ембріонального 
походження / 
Григоров С.М., 
Криничко Л.Р., 
Ставицький С.О., 
Яненко І.В. : заявник 
ВДНЗУ УМСА. - № u 
2015 00026; заявл. 
04.01.2016: опубл. 
25.08.2016. Бюл. № 
16.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 21 рік.

363271 Криничко 
Леонід 
Романович
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відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою:
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог, Диплом 
ЛБ № 012728  від 
25.06.97 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.01.22 - 
«Стоматологія»,  
ДК №052537 від 
20.06.2019 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Хірургічна 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія.  
Тема дисертації:
«Вдосконалення 
інтра- та 
післяопераційної 
профілактики 
утворення 
патологічних рубців 
шкіри при 
хірургічному 
лікуванні кіст шиї 
ембріонального 
походження» та 
наявністю 
- посвідчення про 
вищу категорію  зі 
спеціальності 
Стоматологія 
(Департамент охорони 
здоров’я, 
18.12.2019);
- посвідчення № 2107: 



Стажування з фаху 
хірургічна 
стоматологія – лікар 
стоматолог-хірург 
(Українська медична 
стоматологічна 
академія, 2020 р.);
- сертифікату № 308: 
підтверджено звання 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Хірургічна 
стоматологія»                                    
(Українська медична 
стоматологічна 
академія, 04.06.2020 
р.);
- посвідчення № 
42269 про присвоєння 
ДРУГОЇ 
кваліфікаційної 
категорії зі 
спеціальності 
«Організація і 
управління охороною 
здоров’я» 
(Департамент охорони 
здоров’я, 08.09.2016)
Наукові публікації:
- Криничко Л.Р. 
Визначення 
розбіжностей 
продукції активних 
форм оксисену та 
вмісту гідро 
пероксидів ліпідів в 
гомогенатах 
рубцевозмінених 
тканин в різні терміни 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко, К.П. Локес, 
С.О. Ставицька, С.М. 
Григоров, Л.І. 
Волошина// Вісник 
проблем біології і 
медицини. – 2018. 
Вип. 4 (146). – С. 95-
98;
- Криничко Л.Р. 
Особливості 
морфологічної будови 
рубцевозмінених 
тканин шкіри при 
хірургічному 
лікуванні кіст шиї 
ембріонального 
походження на 6, 9 та 
12 місяць 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко // актуальні 
проблеми сучасної 
медицини Вісник 
УМСА – 2018. – Т.18., 
Вип. 3 (63). – С. 219-
222;
- Крриничко Л.Р. 
Аналіз динаміки 
клінічних змін 
рубцевозмінених 
тканин після 
хірургічного 
лікування 
бранхіогенних кіст у 
хронологічному 
аспекті / С.М. 
Григоров, Л.Р. 
Криничко, С.О. 
Ставицький, І.В. 
Бойко // Клінічна 



хірургія. – 2018. – Т. 
85 (№ 6). – С. 33-35;
- Криничко Л.Р. 
Гістотопографічні 
особливості 
регенеративних 
процесів, що 
відбуваються в шкірі 
шиї на 3-ій місяць 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко, С.М. 
Григоров, С.О. 
Ставицький, К.П. 
Локес // Вісник 
проблем біології і 
медицини. – 2018. – 
Вип 2 (144). – С. 315-
319;
- Сучасний погляд на 
експериментальне і 
клінічне 
обґрунтування 
використання у 
процесі репаративної 
регенерації шкіри / 
Л.Р. Криничко, С.М. 
Григоров, Д.В. 
Стебловський, С.О. 
Ставицький, В.Д. 
Ахмеров // 
Український 
стоматологічний 
аальманах. -  2018. - 
№2. – С. 45-48;
- Динаміка змін 
показників 
рубцевозмінених 
тканин на 3 місяць 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко, С.М. 
Григоров, С.О. 
Ставицький, І.В. 
Бойко, В.Д. Ахмеров 
// Актуальні 
проблеми сучасної 
медицини : Вісник 
УМСА. -  2018. – Т.18., 
Вип. 2 (62). – С. 197-
200.
Патент 109267 UA. 
МПК А61К 31/00 
(2016.01) А61Р 17/02 
(2006.01) Спосіб 
інтраопераційної 
профілактики 
виникнення 
колоїдних та 
гіпертрофічних рубців 
шкіри при лікуванні 
кіст шиї 
ембріонального 
походження / 
Григоров С.М., 
Криничко Л.Р., 
Ставицький С.О., 
Яненко І.В. : заявник 
ВДНЗУ УМСА. - № u 
2015 00026; заявл. 
04.01.2016: опубл. 
25.08.2016. Бюл. № 
16.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 21 рік.
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Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
кандидата наук 

ДK 052537, 
виданий 

10 Хірургічна 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена



20.06.2019 базовою освітою:
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог, Диплом 
ЛБ № 012728  від 
25.06.97 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.01.22 - 
«Стоматологія»,  
ДК №052537 від 
20.06.2019 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Хірургічна 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія.  
Тема дисертації:
«Вдосконалення 
інтра- та 
післяопераційної 
профілактики 
утворення 
патологічних рубців 
шкіри при 
хірургічному 
лікуванні кіст шиї 
ембріонального 
походження» та 
наявністю 
- посвідчення про 
вищу категорію  зі 
спеціальності 
Стоматологія 
(Департамент охорони 
здоров’я, 
18.12.2019);
- посвідчення № 2107: 
Стажування з фаху 
хірургічна 
стоматологія – лікар 
стоматолог-хірург 
(Українська медична 
стоматологічна 
академія, 2020 р.);
- сертифікату № 308: 
підтверджено звання 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Хірургічна 
стоматологія»                                    
(Українська медична 
стоматологічна 
академія, 04.06.2020 
р.);
- посвідчення № 
42269 про присвоєння 
ДРУГОЇ 
кваліфікаційної 
категорії зі 
спеціальності 
«Організація і 
управління охороною 
здоров’я» 
(Департамент охорони 
здоров’я, 08.09.2016)
Наукові публікації:
- Криничко Л.Р. 
Визначення 
розбіжностей 
продукції активних 
форм оксисену та 
вмісту гідро 
пероксидів ліпідів в 



гомогенатах 
рубцевозмінених 
тканин в різні терміни 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко, К.П. Локес, 
С.О. Ставицька, С.М. 
Григоров, Л.І. 
Волошина// Вісник 
проблем біології і 
медицини. – 2018. 
Вип. 4 (146). – С. 95-
98;
- Криничко Л.Р. 
Особливості 
морфологічної будови 
рубцевозмінених 
тканин шкіри при 
хірургічному 
лікуванні кіст шиї 
ембріонального 
походження на 6, 9 та 
12 місяць 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко // актуальні 
проблеми сучасної 
медицини Вісник 
УМСА – 2018. – Т.18., 
Вип. 3 (63). – С. 219-
222;
- Крриничко Л.Р. 
Аналіз динаміки 
клінічних змін 
рубцевозмінених 
тканин після 
хірургічного 
лікування 
бранхіогенних кіст у 
хронологічному 
аспекті / С.М. 
Григоров, Л.Р. 
Криничко, С.О. 
Ставицький, І.В. 
Бойко // Клінічна 
хірургія. – 2018. – Т. 
85 (№ 6). – С. 33-35;
- Криничко Л.Р. 
Гістотопографічні 
особливості 
регенеративних 
процесів, що 
відбуваються в шкірі 
шиї на 3-ій місяць 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко, С.М. 
Григоров, С.О. 
Ставицький, К.П. 
Локес // Вісник 
проблем біології і 
медицини. – 2018. – 
Вип 2 (144). – С. 315-
319;
- Сучасний погляд на 
експериментальне і 
клінічне 
обґрунтування 
використання у 
процесі репаративної 
регенерації шкіри / 
Л.Р. Криничко, С.М. 
Григоров, Д.В. 
Стебловський, С.О. 
Ставицький, В.Д. 
Ахмеров // 
Український 
стоматологічний 
аальманах. -  2018. - 
№2. – С. 45-48;
- Динаміка змін 



показників 
рубцевозмінених 
тканин на 3 місяць 
післяопераційного 
періоду / Л.Р. 
Криничко, С.М. 
Григоров, С.О. 
Ставицький, І.В. 
Бойко, В.Д. Ахмеров 
// Актуальні 
проблеми сучасної 
медицини : Вісник 
УМСА. -  2018. – Т.18., 
Вип. 2 (62). – С. 197-
200.
Патент 109267 UA. 
МПК А61К 31/00 
(2016.01) А61Р 17/02 
(2006.01) Спосіб 
інтраопераційної 
профілактики 
виникнення 
колоїдних та 
гіпертрофічних рубців 
шкіри при лікуванні 
кіст шиї 
ембріонального 
походження / 
Григоров С.М., 
Криничко Л.Р., 
Ставицький С.О., 
Яненко І.В. : заявник 
ВДНЗУ УМСА. - № u 
2015 00026; заявл. 
04.01.2016: опубл. 
25.08.2016. Бюл. № 
16.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 21 рік.

85442 Амер Сохіл Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

1991, 
спеціальність: 

7.12010001 
Лікувальна 

справа

9 Офтальмологія Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – Лікар,  
Диплом ДИ № 164695 
від 28.06.1991 р.
Науковим ступенем: 
доктор філософії в 
медицині,  
DP № 002090 від 
26.06.1997 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Офтальмологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем доктора 
філософії в медицині 
Тема дисертації:
«Екстракапсулярна 
екстракція катаракти 
з імплантацією та без 
імплантації ІОЛ скрізь 
малий тунельний 
розтин» 
та наявністю
- посвідчення № 4945 
від 28.10.2015р.: 
підвищення 
кваліфікації до 
диплому № 164695 – 
ПАЦ за фахом 
«Офтальмологія» - 
завідувач кабінетом, 
НМАПО ім. П.Л. 
Шупика;
- посвідчення № 224 
від 16.04.2019р.  



підвищення 
кваліфікації до 
диплому № 164695 – 
ТУ «Мікрохірургія ока 
з методами 
імплантації штучного 
кришталика та 
оракоемульсифікаціє
ю» - лікар-
офтальмолог, НМАПО 
ім. П.Л. Шупика;
-  сертифікату щодо 
участі у конференції 
«Метаболічний 
синдром, гіпертонічна 
хвороба, дисліпідемія 
та цукровий діабет: 
міждисциплінарний 
підхід до діагностики 
та лікування. 
Судинно-ендокринне 
ускладнення 
цукрового діабету, 
діабетична 
офтальмопатія», ГО 
«Українське 
глаукомне 
товариство», ГО 
«Українська асоціація 
міждисциплінарної 
медицини», 
08.12.2017 р.;
- Сертифікату щодо 
участі у міжнародній 
конференції 
«Глаукома +, 2019», 
2019 р.;
- Сертифікату щодо 
участі у тренінгу 
«Консультування та 
тестування на ВІЛ з 
використанням 
швидких тестів», 
28.02.2019 р.
Член асоціації 
офтальмологів 
України.
Стаж роботи за 
спеціальністю 24 
роки.

65281 Беліченко 
Ігор 
Станіславов
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
кандидата наук 

ДK 006410, 
виданий 

09.02.2000

10 Клінічна 
анатомія та 
оперативна 
хірургія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена 
базовою освітою: 
спеціальність – 
Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар,  
Диплом 
НВ № 798407 від 
25.06.1987 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.01.03- 
«Хірургія»,                         
ДК №006410 від 
09.02.2000 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Хірургія» 
підтверджена 
документом про освіту 
та науковим ступенем 
кандидата медичних 
наук із спеціальності 
14.01.03 – Хірургія.   
Тема дисертації:
«Рання діагностика та 
хірургічне лікування 
гнійного 



неклостирідіального 
анаеробного 
холангіту». 

380190 Садомова-
Андріанова 
Ганна 
Володимирів
на

Доцент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 
Медичний 

інститут 
Української 

асоціації 
народної 

медицини, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

110101 
Лiкувальна 

справа, 
Диплом 
магістра, 

Акціонерне 
товариство 

закритого типу 
"Медичний 

інститут 
Української 

асоціації 
народної 

медицини", рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 043167, 

виданий 
08.11.2007, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

045748, 
виданий 

15.12.2015

6 Фтизіатрія Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
– Лікувальна справа, 
кваліфікація – 
Магістр-фтизіатр, 
 Диплом КВ № 
27817065 від 
23.06.2005р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук (14.01.26 - 
«Фтизіатрія»,  
ДК № 043167 від 
08.11.2007р.).
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Фтизіатрія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.26 
– Фтизіатрія.   
Тема дисертації:
«Інфікування 
мікобактеріями, 
захворюваність на 
вперше 
діагностований 
туберкульоз легень та 
особливості його 
перебігу в жінок 
репродуктивного 
віку»
 та наявністю 
- посвідчення про 
проходження 
підвищення 
кваліфікації: ЦУ 
Стажування 
Пульмонологія – 
лікар-пульмонолог, 
ДЗ «ЗМАПО МОЗ 
України», 2017 р.
- сертифіката № 3493 
про підтвердження 
звання лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Пульмонологія», ДЗ 
«ЗМАПО МОЗ 
України», 30.11.2017 р.
-  посвідчення про 
проходження 
підвищення 
кваліфікації: ЦУ 
Стажування 
Фтизіатрія – лікар-
фтизіатр, ДЗ «ЗМАПО 
МОЗ України», 2018 р.
- сертифіката № 3901 
про підтвердження 
звання лікаря-
спеціаліста за 
спеціальністю 
«Фтизіатрія», ДЗ 
«ЗМАПО МОЗ 
України», 27.06.2018 
р.

Доцент кафедри 
інфекційних хвороб, 
фтизіатрії і 



пульмонології
Атестат доцента 12 ДЦ 
№ 045748  від 
15.12.2015
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 17 
років. 

355160 Шестакова 
Іветта 
Владиславів
на

Доцент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
кандидата наук 

KH 007526, 
виданий 

22.03.1995, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
013354, 
виданий 

19.10.2006

18 Інфекційні 
хвороби

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: 
спеціальність –  
Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар, 
Диплом з відзнакою
ЖВ-І № 117558 від 
27.06.1980 р. 
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.01.13 
«Інфекційні 
хвороби»,  ДК № 
007526 від 22.03.1995 
р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Інфекційні хвороби» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук зі 
спеціальностц 14.01.03 
«Інфекційні хвороби»
Тема дисертації:
«Особливості перебігу 
сучасної дифтерії в 
дорослих».
Наявністю 
посвідчення про 
підвищення 
кваліфікації НПП 
«Сучасні методики 
навчання у ВНЗ 
медичного профілю»                           
(НМУ ім. О.О. 
Богомольця, 
29.05.2020).
Наявністю
Наукових публікацій
-  
«Постинфекционный 
астенический синдром 
и возможности его 
корркции» // И.В. 
Шестакова, О.А. 
Голубовская, О.А. 
Гудзенко, Т.Э. 
Гайнутдинова, О.О. 
Левчук // 
Клиническая 
инфектология и 
паразитология – 2018 
– том 7 - №1 – 140-148 
С.
- «Случай 
геморрагической 
лихорадки с 
почечным синдром у 
жителя Киева: 
особенности 
дифференциальной 
диагностики» // И.В. 
Шестакова, О.А. 
Гудзенко, Т.Э. 
Гайнутдинова, Е.М. 
Береславская // 
Клиническая 



инфектология и 
паразитология – 2016 
– том 5 - №3 – 341-347 
С.
- Цитамегаловирусная 
инфекция у 
иммунокомпетентных 
лиц. Случаи из 
практики // И.В. 
Шестакова,О.А. 
Гудзенко, О.А. 
Голубовская, А.А. 
Заплотная, О.Н. 
Горошко// 
Клиническая 
инфектология и 
паразитология – 2016 
– №2 (17) – 234-241 С.
- К вопросу 
дифференциальной 
діагностики синдрома 
длительной 
лихорадки неясного 
гне за: клинический 
случай 
генерализованого 
кишечного 
иерсиниоза у 
пациента с ВИЧ 
инфекцией // И.В. 
Шестакова, О.А. 
Гудзенко, О.А. 
Голубовская, Л.А. 
Гарницкая, Л.Н. 
Минова, Т.Н. Котик // 
Клиническая 
инфектология и 
паразитология – 2015 
–№4 (15) – 101-109 С.
- Тромботическая 
тромбоцитопеническа
я пурпура (болезнь 
Мошковица) под. 
маской лептоспироза 
// И.В. Шестакова, 
О.А. Гудзенко, О.А. 
Голубовская, А.В. 
Куценко, О.Н. 
Горошко // 
Клиническая 
инфектология и 
паразитология – 2015 
–№3 (14) – 101-109 С.
- Случай завозной 
полирезистентной 
Vivax-малярии у 
жителя Украины // 
И.В. Шестакова, О.А. 
Гудзенко, О.А. 
Голубовская, М.А. 
Добрянская, Л.А. 
Минова // 
Клиническая 
инфектология и 
паразитология – 2015 
–№2 (13) – 98-103 С.
- Семейная вспышка 
острого описторхоза в 
г. Киеве: особенности 
ранней диагностики 
// И.В. Шестакова, 
О.А. Гудзенко, О.А. 
Голубовская, Т.Э. 
Гайнутдинова, А.А. 
Градобик // 
Клиническая 
инфектология и 
паразитология – 2015 
–№1 (12) – 152-162 С.
Доцент кафедри 
інфекційних хвороб



Атестат доцента  
02ДЦ № 013354              
від 19.10.2006 р.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 37 
років.

82572 Шиманський
Ігор 
Олександров
ич

Доцент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
кандидата наук 

ДK 048261, 
виданий 

08.10.2008

26 Медична хімія Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності  
підтверджена базовою 
освітою: 
спеціальність –  
біологія - хімія, 
кваліфікація – 
Викладач біології та 
хімії 
Диплом з відзнакою
ЛМ № 000037 від 
24.06.1996 р. 
Науковим ступенем: 
кандидат біологічних 
наук 03.00.04 
«Біохімія»,  ДК № 
048261 від 08.10.2008 
р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Медична хімія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
біологічних наук зі 
спеціальностц 
03.00.04 «Біохімія» 
Тема дисертації:
«Молекулярні 
механізми реалізації 
нейротропної дії 
вітаміну РР та його 
біологічно активних 
похідних».
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Endocrinology, 2018, 
(2018): 1-9. 
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/2018/2494016.
- Мазанова А.О., 
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Лісаковська О.О., 
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Макарова О.О., 
Великий М.М. 
Порушення синтезу 
рецептора вітаміну D3 
та активної форми 
ядерного фактора κB у 
кістковій тканині, 
зумовлені 
експериментальним 
цукровим діабетом 1-
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// Допов. Нац. акад. 
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Монографії (глави)



1. Shymanskyi I., 
Lisakovska O., 
Mazanova A., 
Labudzynskyi D., Veliky 
M. Vitamin D3 
modulates impaired 
crosstalk between 
RANK and 
glucocorticoid receptor 
signaling in bone 
marrow cells after 
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administration // 
Classic and Pleiotropic 
Actions of Vitamin D. 
Lausanne: Frontiers 
Media, 2019, p. 146-
159. doi: 10.3389/978-
2-88963-008-0.
2. Shymanskyi I., 
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Chapter 22 – Vitamin D 
in immune regulation 
and diabetes mellitus // 
Molecular Nutrition. 
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3. Shymanskyi I., 
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Доповідав на 
міжнародних 
конференціях та 
конгресах:
1. «Vitamin D - 
minimum, maximum, 
optimum», European 
Vitamin D Association 
(EVIDAS), Варшава, 
2019 р.
2. WCO-IOF-ESCEO 
2019 World Congress 
on Osteoporosis, 
Osteoarthritis and 
Musculoskeletal 
Diseases, Париж, 2019 
р.

336903 Кучеренко 
Наталія 
Тимофіївна

Доцент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
кандидата наук 

KH 003684, 
виданий 
17.11.1993

29 Охорона праці 
в галузі

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Фінанси та кредит, 
кваліфікація – 
економіст.
 Диплом 
Б-І № 782124 від 
30.06.1977 р.
Науковим ступенем: 
кандидат економічних 
наук 08.06.01 - 
«Економіка, 
організація і 
управління 
підприємствами»,



 Диплом 
КН № 003684 від 
17.11.1993 р.
Кваліфікація за 
дисципліною  
«Охорона праці в 
галузі» підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
економічних наук із 
спеціальності 08.06.01 
– Економіка, 
організація і 
управління 
підприємствами.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 40 
років.

143486 Динька 
Олексій 
Володимиро
вич

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 
Приватний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Київський 
медичний 

університет 
УАНМ", рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

110106 
Стоматологія

6 Дитяча 
хірургічна 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог,  
Диплом КВ № 
43848282
 від 30.05.2012 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології», 
«Ортопедична 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про освіту 
та наявністю 
сертифіката лікаря-
спеціаліста зі 
спеціальності 
7.12010005 – 
стоматологія, 
спеціалізація 
«Ортопедична 
стоматологія»,
(Українська військово-
медична академія
29.12.2015 р.) 
Кваліфікація за 
дисципліною «Дитяча 
хірургічна 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, наявністю
- сертифіката лікаря-
спеціаліста зі 
спеціальності 
7.12010005 – 
стоматологія, 
спеціалізація 
«Ортопедична 
стоматологія»,
(Українська військово-
медична академія, 
11.04.2016 р.),  
- посвідченням про 
проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплому № 43848282 
Спеціалізація за 
фахом «Дитяча 
стоматологія», 
(НМАПО імені П. Л. 



Шупика,
12.04.2016р.).
Член асоціації 
стоматологів України.

Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 6 років.

143486 Динька 
Олексій 
Володимиро
вич

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 
Приватний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Київський 
медичний 

університет 
УАНМ", рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

110106 
Стоматологія

6 Ортопедична 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог,  
Диплом КВ № 
43848282
 від 30.05.2012 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології», 
«Ортопедична 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про освіту 
та наявністю 
сертифіката лікаря-
спеціаліста зі 
спеціальності 
7.12010005 – 
стоматологія, 
спеціалізація 
«Ортопедична 
стоматологія»,
(Українська військово-
медична академія
29.12.2015 р.) 
Кваліфікація за 
дисципліною «Дитяча 
хірургічна 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, наявністю
- сертифіката лікаря-
спеціаліста зі 
спеціальності 
7.12010005 – 
стоматологія, 
спеціалізація 
«Ортопедична 
стоматологія»,
(Українська військово-
медична академія, 
11.04.2016 р.),  
- посвідченням про 
проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплому № 43848282 
Спеціалізація за 
фахом «Дитяча 
стоматологія», 
(НМАПО імені П. Л. 
Шупика,
12.04.2016р.).
Член асоціації 
стоматологів України.

Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 6 років.

143486 Динька 
Олексій 
Володимиро

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 
Приватний 

6 Ортопедична 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 



вич вищий 
навчальний 

заклад 
"Київський 
медичний 

університет 
УАНМ", рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

110106 
Стоматологія

підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог,  
Диплом КВ № 
43848282
 від 30.05.2012 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології», 
«Ортопедична 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про освіту 
та наявністю 
сертифіката лікаря-
спеціаліста зі 
спеціальності 
7.12010005 – 
стоматологія, 
спеціалізація 
«Ортопедична 
стоматологія»,
(Українська військово-
медична академія
29.12.2015 р.) 
Кваліфікація за 
дисципліною «Дитяча 
хірургічна 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, наявністю
- сертифіката лікаря-
спеціаліста зі 
спеціальності 
7.12010005 – 
стоматологія, 
спеціалізація 
«Ортопедична 
стоматологія»,
(Українська військово-
медична академія, 
11.04.2016 р.),  
- посвідченням про 
проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплому № 43848282 
Спеціалізація за 
фахом «Дитяча 
стоматологія», 
(НМАПО імені П. Л. 
Шупика,
12.04.2016р.).
Член асоціації 
стоматологів України.

Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 6 років.

143486 Динька 
Олексій 
Володимиро
вич

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 
Приватний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Київський 
медичний 

університет 
УАНМ", рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

110106 
Стоматологія

6 Ортопедична 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог,  
Диплом КВ № 
43848282
 від 30.05.2012 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Пропедевтика 
ортопедичної 



стоматології», 
«Ортопедична 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про освіту 
та наявністю 
сертифіката лікаря-
спеціаліста зі 
спеціальності 
7.12010005 – 
стоматологія, 
спеціалізація 
«Ортопедична 
стоматологія»,
(Українська військово-
медична академія
29.12.2015 р.) 
Кваліфікація за 
дисципліною «Дитяча 
хірургічна 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, наявністю
- сертифіката лікаря-
спеціаліста зі 
спеціальності 
7.12010005 – 
стоматологія, 
спеціалізація 
«Ортопедична 
стоматологія»,
(Українська військово-
медична академія, 
11.04.2016 р.),  
- посвідченням про 
проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплому № 43848282 
Спеціалізація за 
фахом «Дитяча 
стоматологія», 
(НМАПО імені П. Л. 
Шупика,
12.04.2016р.).
Член асоціації 
стоматологів України.

Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 6 років.

143486 Динька 
Олексій 
Володимиро
вич

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 
Приватний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Київський 
медичний 

університет 
УАНМ", рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

110106 
Стоматологія

6 Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог,  
Диплом КВ № 
43848282
 від 30.05.2012 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології», 
«Ортопедична 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про освіту 
та наявністю 
сертифіката лікаря-
спеціаліста зі 
спеціальності 
7.12010005 – 
стоматологія, 
спеціалізація 



«Ортопедична 
стоматологія»,
(Українська військово-
медична академія
29.12.2015 р.) 
Кваліфікація за 
дисципліною «Дитяча 
хірургічна 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, наявністю
- сертифіката лікаря-
спеціаліста зі 
спеціальності 
7.12010005 – 
стоматологія, 
спеціалізація 
«Ортопедична 
стоматологія»,
(Українська військово-
медична академія, 
11.04.2016 р.),  
- посвідченням про 
проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплому № 43848282 
Спеціалізація за 
фахом «Дитяча 
стоматологія», 
(НМАПО імені П. Л. 
Шупика,
12.04.2016р.).
Член асоціації 
стоматологів України.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 6 років.

334446 Гриб 
Олександр 
Михайлович

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 
Буковинська 

державна 
медична 

академія, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 043123, 

виданий 
08.11.2007

15 Онкологія Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар,  
РН № 12890307 від 
29.06.2000 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 
14.01.03-«Хірургія»,  
ДК № 043123 від 
08.11.2007 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Онкологія» 
підтверджена 
документом про освіту 
та науковим ступенем 
кандидата медичних 
наук із спеціальності 
14.01.03 – Хірургія.   
Тема дисертації:
« Оптимізація 
хірургічного 
лікування виразкової 
хвороби 
дванадцятипалої 
кишки ускладненої 
перфорацією».
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 15 
років.

274723 Гончарук 
Олег 
Олександров

Завідувач 
кафедри, 
Сумісництв

Медичний Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

15 Нейрохірургія Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 



ич о медичний 
інститут, рік 
закінчення: 

1991, 
спеціальність:  

лікувальна 
справа, 
Диплом 

доктора наук 
ДH 004883, 

виданий 
09.03.2006, 

Атестат 
професора 

12ПP 009389, 
виданий 

03.04.2014

підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар,  
УВ № 763378 від 
28.06.1991 р.
Науковим ступенем: 
доктор медичних наук 
14.01.05 - 
«Нейрохірургія»,
 ДН № 004883 від 
09.03.2006р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Нейрохірургія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем доктора 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.05 
– Нейрохірургія.   
Тема дисертації:
«Мікрохірургія 
ушкоджень 
периферичних нервів 
нижніх кінцівок в 
умовах, 
несприятливих для 
регенерації нерва 
(клініко-
експериментальне 
дослідження» та 
наявністю 
посвідчення про вищу 
кваліфікаційну 
категорію  зі 
спеціальності 
Нейрохірургія 
(Департамент охорони 
здоров’я 
04.06.2015р.).
Видано навчальний 
посібник:
«Мікрохірургія 
периферичних нервів 
нижніх кінцівок »для 
студентів вищих 
навчальних медичних 
закладів Україна 3-4 
рівня акредитації», 
2009 р.

Член спеціалізованої 
вченої ради ДУ 
«Інститут 
нейрохірургії ім. 
академіка А.П. 
Ромоданова НАМН 
України»
Директор Київського 
Лівобережного 
нейроцентру з 
медичною 
реабілітацією.
Директор ГО 
«Фундація сучасних 
мінімально-
інвазивних технологій 
в нейрохірургії».
Член української 
асоціації 
нейрохірургів.
Професор кафедри 
хірургічних 
12ПР № 009389 від 
03.04.2014р.
Указом президента 
України 
від 22.05.2008 р. № 



475
присвоєно почесне 
звання «Заслужений 
лікар України»
посвідчення № 3513
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 22 
роки.

271426 Гарляускайт
е Ірена 
Юстинасівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
спеціаліста, 
Київський 
медичний 

інститут, рік 
закінчення: 

1981, 
спеціальність: 

7.12010005 
стоматологія, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 003911, 
виданий 

02.12.1993, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
011479, 

виданий 
16.02.2006

31 Дитяча 
хірургічна 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог,  
Диплом  
ИВ-І № 022165 від 
27.06.1981 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.00.21 
(14.00.22) - 
«Стоматологія»,  
КН № 003911 від 
02.12.1993 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Хірургічна 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.00.21 
(14.00.22) – 
Стоматологія.                 
 Тема дисертації:
«Ефективність 
лазеротерапії при 
підготовці хворих 
ішемічною хворобою 
серця до операції у 
щелепно-лицьовій 
ділянці» та
 наявністю 
посвідчення про вищу 
категорію  зі 
спеціальності 
Хірургічна 
стоматологія (МОЗ 
України, 29.12.2016).
Наявністю патетів
-  Патент № 74048. 
Спосіб закриття 
ороантрального 
сполучення при 
хірургічному 
лікуванні 
одонтогенного 
гаймориту.
- Патент № 49927. 
Спосіб хірургічного 
лікування 
одонтогенного 
гаймориту з 
ороантральним 
сполученням.
- Патент № 49926. 
Спосіб хірургічного 
лікування 
одонтогенного 
гаймориту з 
ороантральним 
сполученням.
- Патент № 49522. 
Спосіб хірургічного 



лікування 
одонтогенного 
гаймориту з 
ороантральним 
сполученням.
- Патент № 50427. 
Стоматологічний бор.
- Патент № 49553. 
Стоматологічний бор.
- Патент № 41044. 
36784. Пристрій для 
промивання ран.
- Патент № 23286 А7. 
Спосіб усунення 
гіпертрофії кутів 
нижньої щелепи.
- Патент № 37167 А7. 
Спосіб лікування 
флегмон і абсцесів 
щелепно-лицьової 
ділянки.
- Авторське свідоцтво 
№ 1797906.  Способ 
лечения хронического 
остеомиелита 
челюсти.
Підтвердження В2:   
CAMBRIDGE 
ENGLISH Сертифікат 
167UA0070018 липень 
2016

Доцент кафедри
хірургічної 
стоматології
протокол №1/21-Д від 
16.02.2006, 
02ДЦ № 011479.
Досвід практичної 
роботи 27 років.

271426 Гарляускайт
е Ірена 
Юстинасівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
спеціаліста, 
Київський 
медичний 

інститут, рік 
закінчення: 

1981, 
спеціальність: 

7.12010005 
стоматологія, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 003911, 
виданий 

02.12.1993, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
011479, 

виданий 
16.02.2006

31 Дитяча 
хірургічна 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог,  
Диплом  
ИВ-І № 022165 від 
27.06.1981 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.00.21 
(14.00.22) - 
«Стоматологія»,  
КН № 003911 від 
02.12.1993 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Хірургічна 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.00.21 
(14.00.22) – 
Стоматологія.                 
 Тема дисертації:
«Ефективність 
лазеротерапії при 
підготовці хворих 
ішемічною хворобою 
серця до операції у 
щелепно-лицьовій 
ділянці» та
 наявністю 



посвідчення про вищу 
категорію  зі 
спеціальності 
Хірургічна 
стоматологія (МОЗ 
України, 29.12.2016).
Наявністю патетів
-  Патент № 74048. 
Спосіб закриття 
ороантрального 
сполучення при 
хірургічному 
лікуванні 
одонтогенного 
гаймориту.
- Патент № 49927. 
Спосіб хірургічного 
лікування 
одонтогенного 
гаймориту з 
ороантральним 
сполученням.
- Патент № 49926. 
Спосіб хірургічного 
лікування 
одонтогенного 
гаймориту з 
ороантральним 
сполученням.
- Патент № 49522. 
Спосіб хірургічного 
лікування 
одонтогенного 
гаймориту з 
ороантральним 
сполученням.
- Патент № 50427. 
Стоматологічний бор.
- Патент № 49553. 
Стоматологічний бор.
- Патент № 41044. 
36784. Пристрій для 
промивання ран.
- Патент № 23286 А7. 
Спосіб усунення 
гіпертрофії кутів 
нижньої щелепи.
- Патент № 37167 А7. 
Спосіб лікування 
флегмон і абсцесів 
щелепно-лицьової 
ділянки.
- Авторське свідоцтво 
№ 1797906.  Способ 
лечения хронического 
остеомиелита 
челюсти.
Підтвердження В2:   
CAMBRIDGE 
ENGLISH Сертифікат 
167UA0070018 липень 
2016

Доцент кафедри
хірургічної 
стоматології
протокол №1/21-Д від 
16.02.2006, 
02ДЦ № 011479.
Досвід практичної 
роботи 27 років.

271426 Гарляускайт
е Ірена 
Юстинасівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
спеціаліста, 
Київський 
медичний 

інститут, рік 
закінчення: 

1981, 
спеціальність: 

7.12010005 
стоматологія, 

31 Хірургічна 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог,  
Диплом  



Диплом 
кандидата наук 

KH 003911, 
виданий 

02.12.1993, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
011479, 

виданий 
16.02.2006

ИВ-І № 022165 від 
27.06.1981 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.00.21 
(14.00.22) - 
«Стоматологія»,  
КН № 003911 від 
02.12.1993 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Хірургічна 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.00.21 
(14.00.22) – 
Стоматологія.                 
 Тема дисертації:
«Ефективність 
лазеротерапії при 
підготовці хворих 
ішемічною хворобою 
серця до операції у 
щелепно-лицьовій 
ділянці» та
 наявністю 
посвідчення про вищу 
категорію  зі 
спеціальності 
Хірургічна 
стоматологія (МОЗ 
України, 29.12.2016).
Наявністю патетів
-  Патент № 74048. 
Спосіб закриття 
ороантрального 
сполучення при 
хірургічному 
лікуванні 
одонтогенного 
гаймориту.
- Патент № 49927. 
Спосіб хірургічного 
лікування 
одонтогенного 
гаймориту з 
ороантральним 
сполученням.
- Патент № 49926. 
Спосіб хірургічного 
лікування 
одонтогенного 
гаймориту з 
ороантральним 
сполученням.
- Патент № 49522. 
Спосіб хірургічного 
лікування 
одонтогенного 
гаймориту з 
ороантральним 
сполученням.
- Патент № 50427. 
Стоматологічний бор.
- Патент № 49553. 
Стоматологічний бор.
- Патент № 41044. 
36784. Пристрій для 
промивання ран.
- Патент № 23286 А7. 
Спосіб усунення 
гіпертрофії кутів 
нижньої щелепи.
- Патент № 37167 А7. 
Спосіб лікування 
флегмон і абсцесів 
щелепно-лицьової 



ділянки.
- Авторське свідоцтво 
№ 1797906.  Способ 
лечения хронического 
остеомиелита 
челюсти.
Підтвердження В2:   
CAMBRIDGE 
ENGLISH Сертифікат 
167UA0070018 липень 
2016

Доцент кафедри
хірургічної 
стоматології
протокол №1/21-Д від 
16.02.2006, 
02ДЦ № 011479.
Досвід практичної 
роботи 27 років.

271426 Гарляускайт
е Ірена 
Юстинасівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
спеціаліста, 
Київський 
медичний 

інститут, рік 
закінчення: 

1981, 
спеціальність: 

7.12010005 
стоматологія, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 003911, 
виданий 

02.12.1993, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
011479, 

виданий 
16.02.2006

31 Хірургічна 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог,  
Диплом  
ИВ-І № 022165 від 
27.06.1981 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.00.21 
(14.00.22) - 
«Стоматологія»,  
КН № 003911 від 
02.12.1993 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Хірургічна 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.00.21 
(14.00.22) – 
Стоматологія.                 
 Тема дисертації:
«Ефективність 
лазеротерапії при 
підготовці хворих 
ішемічною хворобою 
серця до операції у 
щелепно-лицьовій 
ділянці» та
 наявністю 
посвідчення про вищу 
категорію  зі 
спеціальності 
Хірургічна 
стоматологія (МОЗ 
України, 29.12.2016).
Наявністю патетів
-  Патент № 74048. 
Спосіб закриття 
ороантрального 
сполучення при 
хірургічному 
лікуванні 
одонтогенного 
гаймориту.
- Патент № 49927. 
Спосіб хірургічного 
лікування 
одонтогенного 



гаймориту з 
ороантральним 
сполученням.
- Патент № 49926. 
Спосіб хірургічного 
лікування 
одонтогенного 
гаймориту з 
ороантральним 
сполученням.
- Патент № 49522. 
Спосіб хірургічного 
лікування 
одонтогенного 
гаймориту з 
ороантральним 
сполученням.
- Патент № 50427. 
Стоматологічний бор.
- Патент № 49553. 
Стоматологічний бор.
- Патент № 41044. 
36784. Пристрій для 
промивання ран.
- Патент № 23286 А7. 
Спосіб усунення 
гіпертрофії кутів 
нижньої щелепи.
- Патент № 37167 А7. 
Спосіб лікування 
флегмон і абсцесів 
щелепно-лицьової 
ділянки.
- Авторське свідоцтво 
№ 1797906.  Способ 
лечения хронического 
остеомиелита 
челюсти.
Підтвердження В2:   
CAMBRIDGE 
ENGLISH Сертифікат 
167UA0070018 липень 
2016

Доцент кафедри
хірургічної 
стоматології
протокол №1/21-Д від 
16.02.2006, 
02ДЦ № 011479.
Досвід практичної 
роботи 27 років.

271426 Гарляускайт
е Ірена 
Юстинасівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
спеціаліста, 
Київський 
медичний 

інститут, рік 
закінчення: 

1981, 
спеціальність: 

7.12010005 
стоматологія, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 003911, 
виданий 

02.12.1993, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
011479, 

виданий 
16.02.2006

31 Хірургічна 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог,  
Диплом  
ИВ-І № 022165 від 
27.06.1981 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.00.21 
(14.00.22) - 
«Стоматологія»,  
КН № 003911 від 
02.12.1993 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Хірургічна 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.00.21 



(14.00.22) – 
Стоматологія.                 
 Тема дисертації:
«Ефективність 
лазеротерапії при 
підготовці хворих 
ішемічною хворобою 
серця до операції у 
щелепно-лицьовій 
ділянці» та
 наявністю 
посвідчення про вищу 
категорію  зі 
спеціальності 
Хірургічна 
стоматологія (МОЗ 
України, 29.12.2016).
Наявністю патетів
-  Патент № 74048. 
Спосіб закриття 
ороантрального 
сполучення при 
хірургічному 
лікуванні 
одонтогенного 
гаймориту.
- Патент № 49927. 
Спосіб хірургічного 
лікування 
одонтогенного 
гаймориту з 
ороантральним 
сполученням.
- Патент № 49926. 
Спосіб хірургічного 
лікування 
одонтогенного 
гаймориту з 
ороантральним 
сполученням.
- Патент № 49522. 
Спосіб хірургічного 
лікування 
одонтогенного 
гаймориту з 
ороантральним 
сполученням.
- Патент № 50427. 
Стоматологічний бор.
- Патент № 49553. 
Стоматологічний бор.
- Патент № 41044. 
36784. Пристрій для 
промивання ран.
- Патент № 23286 А7. 
Спосіб усунення 
гіпертрофії кутів 
нижньої щелепи.
- Патент № 37167 А7. 
Спосіб лікування 
флегмон і абсцесів 
щелепно-лицьової 
ділянки.
- Авторське свідоцтво 
№ 1797906.  Способ 
лечения хронического 
остеомиелита 
челюсти.
Підтвердження В2:   
CAMBRIDGE 
ENGLISH Сертифікат 
167UA0070018 липень 
2016

Доцент кафедри
хірургічної 
стоматології
протокол №1/21-Д від 
16.02.2006, 
02ДЦ № 011479.
Досвід практичної 



роботи 27 років.

280482 Віцюк Алла 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
молодшого 
спеціаліста, 
Медично-

фармацевтичн
ий коледж 

Приватного 
вищого 

навчального 
закладу 

"Міжнародна 
академія 

екології та 
медицини", рік 

закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
226 Фармація, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 016173, 
виданий 

10.10.2013

10 Іноземна мова Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
«Педагогічна освіта», 
кваліфікація – 
вчитель української 
мови та літератури 
основної школи;
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Українська 
мова  та література», 
кваліфікація -  
викладач української 
мови та літератури, 
англійської мови.
Науковим ступенем: 
кандидат 
педагогічних наук 
13.00.04 – «Теорія та 
методика навчання 
(українська  мова)».
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Іноземна мова» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
педагогічних наук із 
спеціальності 13.00.04 
– «Теорія та методика 
навчання (українська  
мова)»
Тема дисертації:
«Розвиток  
орфографічної 
компетенції студентів-
першокурсників 
філологічних 
спеціальностей 
педагогічних 
університетів» та  
стажуванням на 
кафедрі іноземних 
мов та соціально-
гуманітарних 
дисциплін (ПВНЗ 
«Київський медичний 
університет 
Української асоціації 
народної медицини»
11.04.2016 - 
22.04.2016)
Статті в наукових 
фахових виданнях 
України
-  А.А. Віцюк. Teacher’s 
health as the actual 
problem of modern 
society (Scopus) / 
Медичний науково-
практичний журнал 
«Лікарська справа». – 
№ 1-2 (1146) січень-
березень, 2018. – 
С.178-181.
- А.А. Віцюк. 
Професійні хвороби 
педагогів (Web of 
science) / Науковий, 
медичний, 
екологічний журнал 
«Світ медицини та 
біології» (м. Полтава). 



– № 2 (60) 2017. – С 
200-203 
- Віцюк А. А. 
Методика 
формування 
орфографічної 
грамотності студентів-
іноземців першого 
курсу ВНЗ за 
допомогою різних 
видів диктантів / А.А. 
Віцюк // Науковий 
журнал «Молодий 
вчений» - Херсон: 
Видавничий дім 
«Гельветика» - № 12.1 
(40) грудень, 2016 -  С. 
400-404(фахове 
видання).
- Віцюк А. А. 
Професійні хвороби 
педагогів / А.А. Віцюк 
// Науковий, 
медичний, 
екологічний журнал 
«Світ медицини та 
біології» - Полтава - 
№ 2 (60) , 2017 -  С. 
200-203(фахове 
видання). 
- Віцюк А. А. 
Phytotherapy as a 
modern and effective 
method of human 
treatment / А.А. Віцюк 
// The development of 
medical sciences: 
problems and solutions: 
Conference 
Proceedings, April 27-
28, 2018. Brno: Baltija 
Publishing, P. 142�145
- Віцюк А. А. 
Psychological 
peculiarities and ethical 
norms of professional 
activity of pharmacists 
/ А.А. Віцюк // 
Інноватика в сучасній 
освіті та науці: теорія, 
методологія, 
практика. 
�Матеріали ІІ 
Міжнародного 
літнього наукового 
симпозіуму, 26-27 
липня, 2019. �С.67-73  
- Віцюк А. А. Знання 
норм української мови 
як передумова 
успішної діяльності 
сучасного фахівця у 
галузі фармації / А.А. 
- Віцюк // 
Український 
фармацевтичний 
вісник «Фармацевт 
практик». � 09 [183] 
2019. �С. 48-49  
З 2016 року по 
теперішній час займає 
посаду вченого 
секретаря ПВНЗ 
«МАЕМ».

Доцент кафедри
соціально-
гуманітарних 
дисциплін 2019 р. 

143486 Динька 
Олексій 

Асистент, 
Сумісництв

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

6 Дитяча 
хірургічна 

Кваліфікація 
відповідно до  



Володимиро
вич

о Приватний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Київський 
медичний 

університет 
УАНМ", рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

110106 
Стоматологія

стоматологія спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог,  
Диплом КВ № 
43848282
 від 30.05.2012 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології», 
«Ортопедична 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про освіту 
та наявністю 
сертифіката лікаря-
спеціаліста зі 
спеціальності 
7.12010005 – 
стоматологія, 
спеціалізація 
«Ортопедична 
стоматологія»,
(Українська військово-
медична академія
29.12.2015 р.) 
Кваліфікація за 
дисципліною «Дитяча 
хірургічна 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, наявністю
- сертифіката лікаря-
спеціаліста зі 
спеціальності 
7.12010005 – 
стоматологія, 
спеціалізація 
«Ортопедична 
стоматологія»,
(Українська військово-
медична академія, 
11.04.2016 р.),  
- посвідченням про 
проходження 
підвищення 
кваліфікації до 
диплому № 43848282 
Спеціалізація за 
фахом «Дитяча 
стоматологія», 
(НМАПО імені П. Л. 
Шупика,
12.04.2016р.).
Член асоціації 
стоматологів України.

Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 6 років.

280482 Віцюк Алла 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
молодшого 
спеціаліста, 
Медично-

фармацевтичн
ий коледж 

Приватного 
вищого 

навчального 
закладу 

"Міжнародна 
академія 

екології та 
медицини", рік 

10 Іноземна мова 
(за 
професійним 
спрямуванням)

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
«Педагогічна освіта», 
кваліфікація – 
вчитель української 
мови та літератури 
основної школи;
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Українська 



закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
226 Фармація, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 016173, 
виданий 

10.10.2013

мова  та література», 
кваліфікація -  
викладач української 
мови та літератури, 
англійської мови.
Науковим ступенем: 
кандидат 
педагогічних наук 
13.00.04 – «Теорія та 
методика навчання 
(українська  мова)».
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Іноземна мова» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
педагогічних наук із 
спеціальності 13.00.04 
– «Теорія та методика 
навчання (українська  
мова)»
Тема дисертації:
«Розвиток  
орфографічної 
компетенції студентів-
першокурсників 
філологічних 
спеціальностей 
педагогічних 
університетів» та  
стажуванням на 
кафедрі іноземних 
мов та соціально-
гуманітарних 
дисциплін (ПВНЗ 
«Київський медичний 
університет 
Української асоціації 
народної медицини»
11.04.2016 - 
22.04.2016)
Статті в наукових 
фахових виданнях 
України
-  А.А. Віцюк. Teacher’s 
health as the actual 
problem of modern 
society (Scopus) / 
Медичний науково-
практичний журнал 
«Лікарська справа». – 
№ 1-2 (1146) січень-
березень, 2018. – 
С.178-181.
- А.А. Віцюк. 
Професійні хвороби 
педагогів (Web of 
science) / Науковий, 
медичний, 
екологічний журнал 
«Світ медицини та 
біології» (м. Полтава). 
– № 2 (60) 2017. – С 
200-203 
- Віцюк А. А. 
Методика 
формування 
орфографічної 
грамотності студентів-
іноземців першого 
курсу ВНЗ за 
допомогою різних 
видів диктантів / А.А. 
Віцюк // Науковий 
журнал «Молодий 
вчений» - Херсон: 
Видавничий дім 
«Гельветика» - № 12.1 
(40) грудень, 2016 -  С. 



400-404(фахове 
видання).
- Віцюк А. А. 
Професійні хвороби 
педагогів / А.А. Віцюк 
// Науковий, 
медичний, 
екологічний журнал 
«Світ медицини та 
біології» - Полтава - 
№ 2 (60) , 2017 -  С. 
200-203(фахове 
видання). 
- Віцюк А. А. 
Phytotherapy as a 
modern and effective 
method of human 
treatment / А.А. Віцюк 
// The development of 
medical sciences: 
problems and solutions: 
Conference 
Proceedings, April 27-
28, 2018. Brno: Baltija 
Publishing, P. 142�145
- Віцюк А. А. 
Psychological 
peculiarities and ethical 
norms of professional 
activity of pharmacists 
/ А.А. Віцюк // 
Інноватика в сучасній 
освіті та науці: теорія, 
методологія, 
практика. 
�Матеріали ІІ 
Міжнародного 
літнього наукового 
симпозіуму, 26-27 
липня, 2019. �С.67-73  
- Віцюк А. А. Знання 
норм української мови 
як передумова 
успішної діяльності 
сучасного фахівця у 
галузі фармації / А.А. 
- Віцюк // 
Український 
фармацевтичний 
вісник «Фармацевт 
практик». � 09 [183] 
2019. �С. 48-49  
З 2016 року по 
теперішній час займає 
посаду вченого 
секретаря ПВНЗ 
«МАЕМ».

Доцент кафедри
соціально-
гуманітарних 
дисциплін 2019 р. 

18314 Брантова 
Олена 
Іванівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
спеціаліста, 
Медичний 

інститут 
Української 

Асоціації 
народної 

медицини, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа

14 Патофізіологія Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар,  
Диплом 
КВ № 11938283 від 
28.01.2000 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Фізіологія» 
підтверджена 
документом про освіту 
та наявністю 
- свідоцтва про 



підвищення 
кваліфікації: Цикл 
спеціалізації з 
фізіології та 
патофізіології  
(Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України 27.09.2019р.);
- посвідчення про 
проходження 
підвищення 
кваліфікації: 
Запаморочення в 
медичній практиці 
(ПВНЗ «Міжнародна 
академія екології та 
медицини», 
18.09.2017).
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Патофізіологія» 
підтверджена 
документом про освіту 
та наявністю 
- свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації: Цикл 
спеціалізації з 
фізіології та 
патофізіології  
(Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України 27.09.2019р.);
- посвідчення про 
проходження 
підвищення 
кваліфікації: 
Запаморочення в 
медичній практиці 
(ПВНЗ «Міжнародна 
академія екології та 
медицини», 
18.09.2017).
Наукова робота:  
- Брантова О. І. 
«Синдром Альпорта» 
Періодичне 
нефрологічне 
видання. Збірник 
наукових праць 2020 
«Актуальні проблеми 
нефрології» 
Міністерство охорони 
здоров’я України.
Пройшла курси з 
підвищення рівня 
англійської мови при 
Speak Up Learning, по 
закінченню склала 
тестування на рівень 
мовної підготовки В2 
та А1.
Доповідач на 
міжнародному 
конгресі англійською 
мовою: 44th Congress 
of the Neurootological 
and Equilibriometric 
Society in Kyiv 
25.05.2018
Тема доповіді: 
«Balance function in 
students of different 
continents»

18314 Брантова 
Олена 

Старший 
викладач, 

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

14 Патоморфологі
я

Кваліфікація 
відповідно до 



Іванівна Основне 
місце 
роботи

Медичний 
інститут 

Української 
Асоціації 
народної 

медицини, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа

спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар,  
Диплом 
КВ № 11938283 від 
28.01.2000 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Фізіологія» 
підтверджена 
документом про освіту 
та наявністю 
- свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації: Цикл 
спеціалізації з 
фізіології та 
патофізіології  
(Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України 27.09.2019р.);
- посвідчення про 
проходження 
підвищення 
кваліфікації: 
Запаморочення в 
медичній практиці 
(ПВНЗ «Міжнародна 
академія екології та 
медицини», 
18.09.2017).
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Патофізіологія» 
підтверджена 
документом про освіту 
та наявністю 
- свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації: Цикл 
спеціалізації з 
фізіології та 
патофізіології  
(Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України 27.09.2019р.);
- посвідчення про 
проходження 
підвищення 
кваліфікації: 
Запаморочення в 
медичній практиці 
(ПВНЗ «Міжнародна 
академія екології та 
медицини», 
18.09.2017).
Наукова робота:  
- Брантова О. І. 
«Синдром Альпорта» 
Періодичне 
нефрологічне 
видання. Збірник 
наукових праць 2020 
«Актуальні проблеми 
нефрології» 
Міністерство охорони 
здоров’я України.
Пройшла курси з 
підвищення рівня 
англійської мови при 
Speak Up Learning, по 
закінченню склала 
тестування на рівень 
мовної підготовки В2 



та А1.
Доповідач на 
міжнародному 
конгресі англійською 
мовою: 44th Congress 
of the Neurootological 
and Equilibriometric 
Society in Kyiv 
25.05.2018
Тема доповіді: 
«Balance function in 
students of different 
continents»

363190 Білик Тетяна 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
кандидата наук 

БЛ 019442, 
виданий 

06.04.1988, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019327, 

виданий 
03.07.2008

19 Біологічна та 
біоорганічна 
хімія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Біохімія, кваліфікація 
– Біохімік, викладач,  
Диплом  
КЖ № 90194 від 
27.06.1980 р.
Науковим ступенем: 
кандидат біологічних 
наук спеціальність 
03.00.17 – 
«Гідробіологія»,  
БЛ № 019442 від 
06.04.1988 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Біологічна та 
біоорганічна хімія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем  біологічних 
наук із спеціальності 
03.00.17 – 
Гідробіологія.
Тема дисертації:
«Обмін макроергічних 
сполук у прісноводних 
риб у природних 
умовах існування»,
участь у конференціях 
і семінарах: 
Вплив біологічно 
активних 
ксенобіотиків 
гормональної- дії на 
репродукцію 
прісноводних 
безхребетних Daphnia 
Magna Stratus. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських  
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Екологія»:матеріали 
доповідей:Полтава: 
Національний 
університет 
«Полтавська 
політехніка імені 
Юрія Кондратюка». - 
18-20 березня 2020. - 
С. 65; 
участь у конференціях 
і семінарах: 
Перспективи 
удосконалення систем 
очищення стічних вод 
від фосфатів. Тези. 
Матеріали X 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 



"Комплексне 
забезпечення якості 
технологічних 
процесів та систем".- 
Чернігів:ЧНТУ.- Т.2.-
2020.-                        С. 
145-147. 
А.О.Бондаренко,                 
А.О.Г етьман, А.І. 
Тирінова;
основні публікації за 
напрямом: Проблеми 
маркування продукції 
3 використанням 
генетично 
модифікованих 
організмів (ГМО) в 
Україні та світі, 
Тези. «Зелена» 
економіка: 
перспективи 
впровадження в 
Україні: Міжнародна 
конференція, 24-25 
ківтня 2012 р.: тези 
доп. - К.: Центр 
екологічної освіти та 
інформації, 2012. - Т. 
1. — С. 397-400. 
Лисенко К.В., Топчій 
Ю.П., Гнатюк О.О. 
Доцент
кафедри екологічного 
аудиту
12ДЦ 019327 від 
03.07.2008 р.

358556 Біда 
Олександр 
Віталійович

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

110106 
Стоматологія

2 Профілактика 
стоматологічн
их 
захворювань

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена
 базовою освітою:                   
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог, 
Диплом спеціаліста 
КВ № 45188138 від 
21.06.2013 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології» 
підтверджена 
документом про 
освіту, 
наявністю 
сертифіката 
спеціаліста          про 
присвоєння звання 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Стоматологія»,
 (НМАПО імені П. Л. 
Шупика
25.06.2015р.),
науковою діяльністю:   
- взяв участь в 
Науково-практичній 
конференції з 
міжнароною участю 
«Інноваційні 
технології в сучасній 
стоматології» в 
рамках IX 
Стоматологічний 
форуму,  м. Івано-
Франківськ, Україна, 
березень 2020р.;
-  взяв участь у XII 



Międzynarodowa 
Konferencja Naukowo-
Szkoleniowa 
«Środowisko a stan 
zdrowia jamy ustnej»,  
Люблін, Польща, 
31.05.2019-
01.06.2019/;
-  взяв участь у роботі 
Стоматологічного 
симпозіуму в НМАПО 
імені П.Л. Шупика,                    
м. Київ, Україна, 
квітень 2019р.
Наукові публікації:
- Дослідження 
функціонального 
стану жувальних 
м’язів у пацієнтів 
різних вікових груп із 
сагітальними 
аномаліями прикусу 
Біда О.В., Дорошенко 
О.М.,  Лихота К. М., 
Дорошенко М. В //  
Збірник наукових 
праць співробітників 
НМАПО ім. П. Л. 
Шупика. - 2015. - Вип. 
24(2). - С. 58-64;
- Переваги 
поступового 
навантаження 
остеоінтегрованих 
дентальних 
імплантатів в умовах 
недостатньої 
щільності кісткової 
тканини / О.В. Біда,  
Забуга Ю. І., Біда О. 
В., Михальчук О. Б. // 
Актуальні питання 
науково-практичної 
стоматології: тези 
допов. V міжнародної 
стоматологічної конф. 
студентів та молодих 
вчених (Ужгород, 26-
27 лютого 2016р.). - 
2016. - С. 109-112;
- Особливості 
функціонального 
стану жувальних 
м’язів у пацієнтів 
різних вікових груп з 
частковою втратою 
зубів, ускладненою 
зубощелепними 
деформаціями / 
Інноваційні технології 
в сучасній 
стоматології: тези 
допов. VI науково-
практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
(Івано-Франківськ ,16-
18 березня 2017р.) - С. 
20- 21
Підтвердження В2: 
Сертифікат В2 
ENGLISH SECOND 
LANGUAGE MADE 
DIRECT  Сертифікат, 
06.02.2020
Стаж роботи за 
спеціальністю 7 років

358556 Біда 
Олександр 
Віталійович

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

2 Ортопедична 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена



університет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

110106 
Стоматологія

 базовою освітою:                   
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог, 
Диплом спеціаліста 
КВ № 45188138 від 
21.06.2013 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології» 
підтверджена 
документом про 
освіту, 
наявністю 
сертифіката 
спеціаліста          про 
присвоєння звання 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Стоматологія»,
 (НМАПО імені П. Л. 
Шупика
25.06.2015р.),
науковою діяльністю:   
- взяв участь в 
Науково-практичній 
конференції з 
міжнароною участю 
«Інноваційні 
технології в сучасній 
стоматології» в 
рамках IX 
Стоматологічний 
форуму,  м. Івано-
Франківськ, Україна, 
березень 2020р.;
-  взяв участь у XII 
Międzynarodowa 
Konferencja Naukowo-
Szkoleniowa 
«Środowisko a stan 
zdrowia jamy ustnej»,  
Люблін, Польща, 
31.05.2019-
01.06.2019/;
-  взяв участь у роботі 
Стоматологічного 
симпозіуму в НМАПО 
імені П.Л. Шупика,                    
м. Київ, Україна, 
квітень 2019р.
Наукові публікації:
- Дослідження 
функціонального 
стану жувальних 
м’язів у пацієнтів 
різних вікових груп із 
сагітальними 
аномаліями прикусу 
Біда О.В., Дорошенко 
О.М.,  Лихота К. М., 
Дорошенко М. В //  
Збірник наукових 
праць співробітників 
НМАПО ім. П. Л. 
Шупика. - 2015. - Вип. 
24(2). - С. 58-64;
- Переваги 
поступового 
навантаження 
остеоінтегрованих 
дентальних 
імплантатів в умовах 
недостатньої 
щільності кісткової 
тканини / О.В. Біда,  
Забуга Ю. І., Біда О. 
В., Михальчук О. Б. // 



Актуальні питання 
науково-практичної 
стоматології: тези 
допов. V міжнародної 
стоматологічної конф. 
студентів та молодих 
вчених (Ужгород, 26-
27 лютого 2016р.). - 
2016. - С. 109-112;
- Особливості 
функціонального 
стану жувальних 
м’язів у пацієнтів 
різних вікових груп з 
частковою втратою 
зубів, ускладненою 
зубощелепними 
деформаціями / 
Інноваційні технології 
в сучасній 
стоматології: тези 
допов. VI науково-
практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
(Івано-Франківськ ,16-
18 березня 2017р.) - С. 
20- 21
Підтвердження В2: 
Сертифікат В2 
ENGLISH SECOND 
LANGUAGE MADE 
DIRECT  Сертифікат, 
06.02.2020
Стаж роботи за 
спеціальністю 7 років

358556 Біда 
Олександр 
Віталійович

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

110106 
Стоматологія

2 Ортопедична 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена
 базовою освітою:                   
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог, 
Диплом спеціаліста 
КВ № 45188138 від 
21.06.2013 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології» 
підтверджена 
документом про 
освіту, 
наявністю 
сертифіката 
спеціаліста          про 
присвоєння звання 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Стоматологія»,
 (НМАПО імені П. Л. 
Шупика
25.06.2015р.),
науковою діяльністю:   
- взяв участь в 
Науково-практичній 
конференції з 
міжнароною участю 
«Інноваційні 
технології в сучасній 
стоматології» в 
рамках IX 
Стоматологічний 
форуму,  м. Івано-
Франківськ, Україна, 
березень 2020р.;
-  взяв участь у XII 



Międzynarodowa 
Konferencja Naukowo-
Szkoleniowa 
«Środowisko a stan 
zdrowia jamy ustnej»,  
Люблін, Польща, 
31.05.2019-
01.06.2019/;
-  взяв участь у роботі 
Стоматологічного 
симпозіуму в НМАПО 
імені П.Л. Шупика,                    
м. Київ, Україна, 
квітень 2019р.
Наукові публікації:
- Дослідження 
функціонального 
стану жувальних 
м’язів у пацієнтів 
різних вікових груп із 
сагітальними 
аномаліями прикусу 
Біда О.В., Дорошенко 
О.М.,  Лихота К. М., 
Дорошенко М. В //  
Збірник наукових 
праць співробітників 
НМАПО ім. П. Л. 
Шупика. - 2015. - Вип. 
24(2). - С. 58-64;
- Переваги 
поступового 
навантаження 
остеоінтегрованих 
дентальних 
імплантатів в умовах 
недостатньої 
щільності кісткової 
тканини / О.В. Біда,  
Забуга Ю. І., Біда О. 
В., Михальчук О. Б. // 
Актуальні питання 
науково-практичної 
стоматології: тези 
допов. V міжнародної 
стоматологічної конф. 
студентів та молодих 
вчених (Ужгород, 26-
27 лютого 2016р.). - 
2016. - С. 109-112;
- Особливості 
функціонального 
стану жувальних 
м’язів у пацієнтів 
різних вікових груп з 
частковою втратою 
зубів, ускладненою 
зубощелепними 
деформаціями / 
Інноваційні технології 
в сучасній 
стоматології: тези 
допов. VI науково-
практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
(Івано-Франківськ ,16-
18 березня 2017р.) - С. 
20- 21
Підтвердження В2: 
Сертифікат В2 
ENGLISH SECOND 
LANGUAGE MADE 
DIRECT  Сертифікат, 
06.02.2020
Стаж роботи за 
спеціальністю 7 років

358556 Біда 
Олександр 
Віталійович

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 

2 Ортопедична 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 



медичний 
університет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

110106 
Стоматологія

підтверджена
 базовою освітою:                   
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог, 
Диплом спеціаліста 
КВ № 45188138 від 
21.06.2013 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології» 
підтверджена 
документом про 
освіту, 
наявністю 
сертифіката 
спеціаліста          про 
присвоєння звання 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Стоматологія»,
 (НМАПО імені П. Л. 
Шупика
25.06.2015р.),
науковою діяльністю:   
- взяв участь в 
Науково-практичній 
конференції з 
міжнароною участю 
«Інноваційні 
технології в сучасній 
стоматології» в 
рамках IX 
Стоматологічний 
форуму,  м. Івано-
Франківськ, Україна, 
березень 2020р.;
-  взяв участь у XII 
Międzynarodowa 
Konferencja Naukowo-
Szkoleniowa 
«Środowisko a stan 
zdrowia jamy ustnej»,  
Люблін, Польща, 
31.05.2019-
01.06.2019/;
-  взяв участь у роботі 
Стоматологічного 
симпозіуму в НМАПО 
імені П.Л. Шупика,                    
м. Київ, Україна, 
квітень 2019р.
Наукові публікації:
- Дослідження 
функціонального 
стану жувальних 
м’язів у пацієнтів 
різних вікових груп із 
сагітальними 
аномаліями прикусу 
Біда О.В., Дорошенко 
О.М.,  Лихота К. М., 
Дорошенко М. В //  
Збірник наукових 
праць співробітників 
НМАПО ім. П. Л. 
Шупика. - 2015. - Вип. 
24(2). - С. 58-64;
- Переваги 
поступового 
навантаження 
остеоінтегрованих 
дентальних 
імплантатів в умовах 
недостатньої 
щільності кісткової 
тканини / О.В. Біда,  
Забуга Ю. І., Біда О. 



В., Михальчук О. Б. // 
Актуальні питання 
науково-практичної 
стоматології: тези 
допов. V міжнародної 
стоматологічної конф. 
студентів та молодих 
вчених (Ужгород, 26-
27 лютого 2016р.). - 
2016. - С. 109-112;
- Особливості 
функціонального 
стану жувальних 
м’язів у пацієнтів 
різних вікових груп з 
частковою втратою 
зубів, ускладненою 
зубощелепними 
деформаціями / 
Інноваційні технології 
в сучасній 
стоматології: тези 
допов. VI науково-
практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
(Івано-Франківськ ,16-
18 березня 2017р.) - С. 
20- 21
Підтвердження В2: 
Сертифікат В2 
ENGLISH SECOND 
LANGUAGE MADE 
DIRECT  Сертифікат, 
06.02.2020
Стаж роботи за 
спеціальністю 7 років

358556 Біда 
Олександр 
Віталійович

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

110106 
Стоматологія

2 Пропедевтика 
терапевтичної 
стоматології

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена
 базовою освітою:                   
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог, 
Диплом спеціаліста 
КВ № 45188138 від 
21.06.2013 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології» 
підтверджена 
документом про 
освіту, 
наявністю 
сертифіката 
спеціаліста          про 
присвоєння звання 
лікаря-спеціаліста за 
спеціальністю 
«Стоматологія»,
 (НМАПО імені П. Л. 
Шупика
25.06.2015р.),
науковою діяльністю:   
- взяв участь в 
Науково-практичній 
конференції з 
міжнароною участю 
«Інноваційні 
технології в сучасній 
стоматології» в 
рамках IX 
Стоматологічний 
форуму,  м. Івано-
Франківськ, Україна, 
березень 2020р.;



-  взяв участь у XII 
Międzynarodowa 
Konferencja Naukowo-
Szkoleniowa 
«Środowisko a stan 
zdrowia jamy ustnej»,  
Люблін, Польща, 
31.05.2019-
01.06.2019/;
-  взяв участь у роботі 
Стоматологічного 
симпозіуму в НМАПО 
імені П.Л. Шупика,                    
м. Київ, Україна, 
квітень 2019р.
Наукові публікації:
- Дослідження 
функціонального 
стану жувальних 
м’язів у пацієнтів 
різних вікових груп із 
сагітальними 
аномаліями прикусу 
Біда О.В., Дорошенко 
О.М.,  Лихота К. М., 
Дорошенко М. В //  
Збірник наукових 
праць співробітників 
НМАПО ім. П. Л. 
Шупика. - 2015. - Вип. 
24(2). - С. 58-64;
- Переваги 
поступового 
навантаження 
остеоінтегрованих 
дентальних 
імплантатів в умовах 
недостатньої 
щільності кісткової 
тканини / О.В. Біда,  
Забуга Ю. І., Біда О. 
В., Михальчук О. Б. // 
Актуальні питання 
науково-практичної 
стоматології: тези 
допов. V міжнародної 
стоматологічної конф. 
студентів та молодих 
вчених (Ужгород, 26-
27 лютого 2016р.). - 
2016. - С. 109-112;
- Особливості 
функціонального 
стану жувальних 
м’язів у пацієнтів 
різних вікових груп з 
частковою втратою 
зубів, ускладненою 
зубощелепними 
деформаціями / 
Інноваційні технології 
в сучасній 
стоматології: тези 
допов. VI науково-
практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
(Івано-Франківськ ,16-
18 березня 2017р.) - С. 
20- 21
Підтвердження В2: 
Сертифікат В2 
ENGLISH SECOND 
LANGUAGE MADE 
DIRECT  Сертифікат, 
06.02.2020
Стаж роботи за 
спеціальністю 7 років

363257 Бистра 
Марія 

Доцент, 
Основне 

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

16 Історія 
медицини

Кваліфікація 
відповідно до 



Олександрів
на

місце 
роботи

Донецький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
030301 Історія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 036882, 
виданий 

09.11.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
023419, 
виданий 

09.11.2010

спеціальності 
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
– Історія, кваліфікація 
– Історик, викладач 
історії,  Диплом  
НК № 10617713 від 
30.06.1998 р.
Науковим ступенем: 
кандидат історичних 
наук спеціальність 
07.00.01 - «Історія 
України»,  
ДК № 036882 від 
09.11.2006 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Історія України та 
української культури», 
«Історія медицини», 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем  історичних 
наук із спеціальності 
07.00.01 – Історія 
України.
Тема дисертації:
«Система освітив 
Донбасі в роки 
Великої Вітчизняної 
війни».
Доцент
кафедри історії 
України
12ДЦ 023419 від 
09.11.2010 р.
та наявністю
- свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації 
ПК № 
00127522/004262-20 
за програмою 
"Іноземна мова-
англійська" (ПрАТ 
«ВНЗ «МАУП», 
17.03.2020 р.);
Наукових публікацій:
- Бистра М.О. 
Матеріали 
державного архіву 
Одеської області про 
життя представників 
науково-педагогічної 
інтелігенції періоду 
німецько-румунської 
окупації (1941 – 1944 
рр.)/ М.О.Бистра // 
Історичні і 
політологічні 
дослідження . – 2016. 
– №1. – С. 16 – 31;
- Bystra M. «Had been 
waiting for death, but it 
did not come, had been 
hoping for freedom, but 
it was not bee…»: 
reality in children’s 
essays about what they 
lived out in the years of 
the Second World War 
/ M. Bystra // 
Східноєропейський 
історичний вісник. – 
Вип.3. – Дрогобич, 
2017. – С.67 – 72;
- Maria Bystraja 
Стратегии выживания 
научно-
педагогической 



интеллигенции в 
условиях нацистской 
оккупации Украины// 
Kontynent europejski 
wobec wyzwań 
współczesności, Tom 1, 
R. Kordonski, O. 
Kordonska, Ł. 
Muszyński (red.), 
Lwowski Uniwersytet 
Narodowy im. Iwana 
Franki, Lwów-Olsztyn 
2017, 412 s. 
(Європейський 
континент та виклики 
сучасності: 
колективна 
монографія: том 1 / за 
ред. Р. Кордонського, 
О. Кордонської, Л. 
Мушинського. – 
Львів, Ольштин: ЛНУ 
ім. І. Франка, 2017. – 
412 с.) С.360-378;
- Бистра М.О. 
Науково-педагогічна 
інтелігенція 
радянської України 
напередодні Другої 
світової війни: 
соціально-
демографічний аналіз 
/ М.О. Бистра // Нові 
сторінки історії 
Донбасу. – 2017. – № 
26. – С.87 - 102 (Index 
Copernicus, Google 
Scholar); 
- Бистра М.О. Образ 
радянського вчителя у 
періодичних виданнях 
України кінця 1930-х 
рр. на прикладі газети 
«Більшовицька 
правда»/ М.О.Бистра 
// 
Східноєвропейський 
історичний вісник / 
[головний редактор В. 
Ільницький]. – 
Дрогобич: Посвіт, 
2017. – Вип. 5. – 244 с. 
С.138-144;
- Бистра М.О. Образ 
представника 
науково-педагогічної 
інтелігенції в 
українських 
радянських 
періодичних виданнях 
періоду Другої світової 
війни// Науковий 
щоквартальник 
«Емінак».– Київ-
Миколаїв, 2018. - 
№1(21) (січень – 
березень). – Т.3. – С. 
71- 77;
- Бистра М.О. 
Науково-педагогічна 
інтелігенція України в 
реаліях окупації: 
ресурси та стратегії 
виживання// Нові 
сторінки історії 
Донбасу. – 2017. – № 
27. – С.139 – 160 
(Index Copernicus, 
Google Scholar);
- Бистра М.О. Образ 
представника 



науково-педагогічної 
інтелігенції в 
українських 
радянських 
періодичних виданнях 
періоду Другої світової 
війни // Науковий 
щоквартальник 
«Емінак»
Видано монографії (у 
співавторстві):
- Добров П.В., Бистра 
М.О. Система освіти в 
Донбасі у роки 
Великої Вітчизняної 
війни: Монографія 
Донецьк: Норд-Прес, 
2006. – 273 с.;
- Донетчина в годы 
Великой 
Отечественной войны 
1941-1945. Известные 
и неизвестные 
страницы / Андинок 
В.А., Дермайдер А.Г., 
Быстрая М.А., Кулага 
И.И., Негрило Д.И., 
Титаренко Д.Н., 
Удалова Т.М. – 
Донецк: АОЗТ 
«Издательство 
«Донеччина», 2008. – 
432 с. (С. 41-56, 58-61, 
149-156, 175-176, 281-
302, 307-311);
- Донбасс в Великой 
Отечественной войне: 
известные и 
неизвестные факты / 
Добров П.В., Гридина 
И.Н., Быстрая М.А., 
Есип И.М., Добров 
Э.В., Буценко Н.Д., 
Удалова Т.М. – 
донецк: ООО «ИПП», 
«Проминь», 2014. – 
420 с. (С. 36–42, 126-
156, 173-205, 364-382).
Навчально-методичні 
рекомендації:
- Болбат Т.В., 
Шевченко В.О, Бистра 
М.О. Історія України: 
Навч. Посібник: У 2 ч. 
– Ч.2. ХХ – початок 
ХХІ століття. – 
Донецьк: ДонДУУ, 
2005. – 167 с.
- Бистра М.О. 
Навчально-
методичний посібник 
з спецкурсу «Україна в 
роки Другої Світової 
війни» (для студентів 
спеціальності 
«Історія») / М.О. 
Бистра. – 2-е змін. І. 
доп. – Донецьк: 
ДонНУ, 2013. – 136 с.
- Бистра М.О., Добров 
П.В. Методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
семінарських занять з 
курсу «Новітня історія 
України» (для 
студентів ІІІ курсу 
спеціальності 
«Історія») / уклад.:  - 
2-е вид., змін. І 
доповн. – Донецьк: 



ДонНУ, 2013. – 104 с.
- Бистра М.О. Історія 
релігії і церкви в 
Україні: Навчально-
методичний посібник 
для студентів усіх 
форм навчання 
спеціальності 
«Історія» / М.О. 
Бистра. – Донецьк: 
«Юго-Восток», 2014. – 
70 с.
-  Бистра 
М.ОКультурні 
процеси в Радянській 
Україні: Навчально-
методичний посібник 
для студентів усіх 
форм навчання 
спеціальності 
«Історія» / М.О. 
Бистра. – Донецьк: 
«Юго-Восток», 2014. – 
38 с.
- Методичні 
рекомендації до 
організації 
самостійної роботи з 
курсу «Історія 
України» (для 
студентів І курсу 
спеціальностей 
«Міжнародні 
відносини», 
«Політологія») / 
уклад. М.О. Бистра. – 
Вінниця: ДонНУ, 
2015. – 77 с.

363257 Бистра 
Марія 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
спеціаліста, 
Донецький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
030301 Історія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 036882, 
виданий 

09.11.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
023419, 
виданий 

09.11.2010

16 Історія 
України та 
української 
культури 

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена базовою 
освітою: спеціальність 
– Історія, кваліфікація 
– Історик, викладач 
історії,  Диплом  
НК № 10617713 від 
30.06.1998 р.
Науковим ступенем: 
кандидат історичних 
наук спеціальність 
07.00.01 - «Історія 
України»,  
ДК № 036882 від 
09.11.2006 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Історія України та 
української культури», 
«Історія медицини», 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем  історичних 
наук із спеціальності 
07.00.01 – Історія 
України.
Тема дисертації:
«Система освітив 
Донбасі в роки 
Великої Вітчизняної 
війни».
Доцент
кафедри історії 
України
12ДЦ 023419 від 
09.11.2010 р.
та наявністю
- свідоцтва про 
підвищення 



кваліфікації 
ПК № 
00127522/004262-20 
за програмою 
"Іноземна мова-
англійська" (ПрАТ 
«ВНЗ «МАУП», 
17.03.2020 р.);
Наукових публікацій:
- Бистра М.О. 
Матеріали 
державного архіву 
Одеської області про 
життя представників 
науково-педагогічної 
інтелігенції періоду 
німецько-румунської 
окупації (1941 – 1944 
рр.)/ М.О.Бистра // 
Історичні і 
політологічні 
дослідження . – 2016. 
– №1. – С. 16 – 31;
- Bystra M. «Had been 
waiting for death, but it 
did not come, had been 
hoping for freedom, but 
it was not bee…»: 
reality in children’s 
essays about what they 
lived out in the years of 
the Second World War 
/ M. Bystra // 
Східноєропейський 
історичний вісник. – 
Вип.3. – Дрогобич, 
2017. – С.67 – 72;
- Maria Bystraja 
Стратегии выживания 
научно-
педагогической 
интеллигенции в 
условиях нацистской 
оккупации Украины// 
Kontynent europejski 
wobec wyzwań 
współczesności, Tom 1, 
R. Kordonski, O. 
Kordonska, Ł. 
Muszyński (red.), 
Lwowski Uniwersytet 
Narodowy im. Iwana 
Franki, Lwów-Olsztyn 
2017, 412 s. 
(Європейський 
континент та виклики 
сучасності: 
колективна 
монографія: том 1 / за 
ред. Р. Кордонського, 
О. Кордонської, Л. 
Мушинського. – 
Львів, Ольштин: ЛНУ 
ім. І. Франка, 2017. – 
412 с.) С.360-378;
- Бистра М.О. 
Науково-педагогічна 
інтелігенція 
радянської України 
напередодні Другої 
світової війни: 
соціально-
демографічний аналіз 
/ М.О. Бистра // Нові 
сторінки історії 
Донбасу. – 2017. – № 
26. – С.87 - 102 (Index 
Copernicus, Google 
Scholar); 
- Бистра М.О. Образ 
радянського вчителя у 



періодичних виданнях 
України кінця 1930-х 
рр. на прикладі газети 
«Більшовицька 
правда»/ М.О.Бистра 
// 
Східноєвропейський 
історичний вісник / 
[головний редактор В. 
Ільницький]. – 
Дрогобич: Посвіт, 
2017. – Вип. 5. – 244 с. 
С.138-144;
- Бистра М.О. Образ 
представника 
науково-педагогічної 
інтелігенції в 
українських 
радянських 
періодичних виданнях 
періоду Другої світової 
війни// Науковий 
щоквартальник 
«Емінак».– Київ-
Миколаїв, 2018. - 
№1(21) (січень – 
березень). – Т.3. – С. 
71- 77;
- Бистра М.О. 
Науково-педагогічна 
інтелігенція України в 
реаліях окупації: 
ресурси та стратегії 
виживання// Нові 
сторінки історії 
Донбасу. – 2017. – № 
27. – С.139 – 160 
(Index Copernicus, 
Google Scholar);
- Бистра М.О. Образ 
представника 
науково-педагогічної 
інтелігенції в 
українських 
радянських 
періодичних виданнях 
періоду Другої світової 
війни // Науковий 
щоквартальник 
«Емінак»
Видано монографії (у 
співавторстві):
- Добров П.В., Бистра 
М.О. Система освіти в 
Донбасі у роки 
Великої Вітчизняної 
війни: Монографія 
Донецьк: Норд-Прес, 
2006. – 273 с.;
- Донетчина в годы 
Великой 
Отечественной войны 
1941-1945. Известные 
и неизвестные 
страницы / Андинок 
В.А., Дермайдер А.Г., 
Быстрая М.А., Кулага 
И.И., Негрило Д.И., 
Титаренко Д.Н., 
Удалова Т.М. – 
Донецк: АОЗТ 
«Издательство 
«Донеччина», 2008. – 
432 с. (С. 41-56, 58-61, 
149-156, 175-176, 281-
302, 307-311);
- Донбасс в Великой 
Отечественной войне: 
известные и 
неизвестные факты / 
Добров П.В., Гридина 



И.Н., Быстрая М.А., 
Есип И.М., Добров 
Э.В., Буценко Н.Д., 
Удалова Т.М. – 
донецк: ООО «ИПП», 
«Проминь», 2014. – 
420 с. (С. 36–42, 126-
156, 173-205, 364-382).
Навчально-методичні 
рекомендації:
- Болбат Т.В., 
Шевченко В.О, Бистра 
М.О. Історія України: 
Навч. Посібник: У 2 ч. 
– Ч.2. ХХ – початок 
ХХІ століття. – 
Донецьк: ДонДУУ, 
2005. – 167 с.
- Бистра М.О. 
Навчально-
методичний посібник 
з спецкурсу «Україна в 
роки Другої Світової 
війни» (для студентів 
спеціальності 
«Історія») / М.О. 
Бистра. – 2-е змін. І. 
доп. – Донецьк: 
ДонНУ, 2013. – 136 с.
- Бистра М.О., Добров 
П.В. Методичні 
рекомендації для 
підготовки до 
семінарських занять з 
курсу «Новітня історія 
України» (для 
студентів ІІІ курсу 
спеціальності 
«Історія») / уклад.:  - 
2-е вид., змін. І 
доповн. – Донецьк: 
ДонНУ, 2013. – 104 с.
- Бистра М.О. Історія 
релігії і церкви в 
Україні: Навчально-
методичний посібник 
для студентів усіх 
форм навчання 
спеціальності 
«Історія» / М.О. 
Бистра. – Донецьк: 
«Юго-Восток», 2014. – 
70 с.
-  Бистра 
М.ОКультурні 
процеси в Радянській 
Україні: Навчально-
методичний посібник 
для студентів усіх 
форм навчання 
спеціальності 
«Історія» / М.О. 
Бистра. – Донецьк: 
«Юго-Восток», 2014. – 
38 с.
- Методичні 
рекомендації до 
організації 
самостійної роботи з 
курсу «Історія 
України» (для 
студентів І курсу 
спеціальностей 
«Міжнародні 
відносини», 
«Політологія») / 
уклад. М.О. Бистра. – 
Вінниця: ДонНУ, 
2015. – 77 с.



288550 Левадна 
Людмила 
Олександрів
на

Доцент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
кандидата наук 

ДK 051856, 
виданий 

23.04.2009, 
Атестат 

доцента ДЦ 
044907, 
виданий 

15.12.2015

16 Педіатрія Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Педіатрія, 
кваліфікація – Лікар-
педіатр, Диплом 
спеціаліста
ЛБ В С № 014981 від 
30.06.1997 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.01.10 - 
«Педіатрія»,  
ДК № 051856 від 
28.04.2009 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Педіатрія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.10 
– Педіатрія.   Тема 
дисертації:
«Клініко-лабораторна 
характеристика дітей 
з спадковою 
алергічною 
схильністю, корекція 
виявлених порушень» 
та наявністю 
посвідчення про вищу 
кваліфікаційну 
категорію  зі 
спеціальності 
Педіатрія (МОЗ 
УКРАЇНИ до 2022р.).
Наукові публікації
- Левадна 
Л.О.Раціональне 
вигодовування, як 
ефективний 
профілактичний захід 
при алергічному 
діатезі// Сучасна 
педіатрія.– 2015. - 
№4. – С.116-118
-  Левадна Л.О. До 
проблеми 
прорізування зубів у 
дітей// Перинатологія 
і педіатрія. - 2015.№2. 
– 47-51
-  Тяжка О.В., 
Горобець 
А.О.,Левадна Л.О., 
Климчук В.В., 
Богданова Т.А. 
Непереносимість 
глютена без целіакії: 
чи є привід 
замислитися?// 
Перинатологія і 
педіатрія.– 2015. - 
№2. – С.74-76
-  Тяжка О.В.,Левадна 
Л.О., Горобець А.О. 
Профілактична 
орієнтація дітей з 
спадковою алергічною 
схильністю// Сучасна 
педіатрія. 2015 - №5 - 
С. 113-115
-  Левадна Л.О.Роль 
макроелементів в  
механізмах імунної 



відповіді при 
алергічній патології у 
дітей// Перинатологія 
та педіатрія.– 2015 - 
№ 3 – С.15-20. 

Доцент кафедри 
педіатрії
Атестат доцента12ДЦ 
№ 044907             від 
15.12.2015 р.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 22 
роки.17564 Верголяс 

Майя 
Розметівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

070402 
Біологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 059468, 

виданий 
01.07.2010, 

Атестат 
доцента AД 

002311, 
виданий 

23.04.2019

14 Медична 
біологія

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
«Біологія» - магістр-
біолог, викладач 
біології, Диплом 
магістра 
КВ № 13853525 від 
26.06.2000 р.
Науковим ступенем: 
доктор біологічних 
наук 03.00.16 
«Екологія»,  
ДД № 009999 від 
24.09.2020 р.,                    
кандидат біологічних 
наук 03.00.11 
«Цитологія, клітинна 
біологія, гістологія»,
 ДК №059468 від 
01.07.2010 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Гістологія, цитологія 
та ембріологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
біологічних наук із 
спеціальності 03.00.11 
«Цитологія, клітинна 
біологія, гістологія», 
Тема дисертації: 
«Морфофункціональн
і зміни клітин крові, 
зябер і хвостового 
плавця риб при оцінці 
якості водного 
середовища при дії 
токсичних чинників»,
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Медична біологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту,
 науковим ступенем 
доктора біологічних 
наук із спеціальності 
03.00.16 «Екологія», 
Тема дисертації: 
«ЕКОЛОГО-
ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ 
МОНІТОРИНГ 
СТАНУ ВОДИ 
РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ 
УКРАЇНИ»,
наявністю 
- свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації: 
Інноваційні технології 
при викладанні 



дисциплін: Екологія, 
Цитологія, Гістологія 
(Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, 17.11.2017р.
-   свідоцтва про 
підвищення 
кваліфікації 
(Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, 
09.11.2018р.)
Наукова робота:
Монографія
- Таран О. П., Пармон 
В. Н., Верголяс М. Р. 
Каталитические, 
сорбционные, 
микробиологические 
и интегрированные 
методы для защиты и 
ремедиации 
окружающей среды: 
монография. 
Новосибирск : Изд-во 
СО РАН, 2013. 298 с.
- Верголяс М. Р. 
Еколого-
токсикологічна оцінка 
забруднених 
інсектицидами вод з 
використанням 
тваринних і 
рослинних організмів.   
Scientific developments 
of Ukraine and EU in 
the area of natural 
sciences: Collective 
monograph. Riga: 
Izdevniecība “Baltija 
Publishing”, 2020. P. 1. 
768 p.
Статті в наукових 
фахових виданнях 
України
- Vergolyas M. R., 
Goncharuk V. V. 
Evaluation of water 
quality control by using 
test organisms and their 
cells // Journal of 
Water Chemistry and 
Technology. 2016. 38 
(1). Р. 62–66. Scopus.
- Верголяс М. Р., 
Головков А. Н, 
Наниева А. В., 
Пелишенко А. В., 
Гончарук В. В. 
Генотоксическое 
влияние фтора 
питьевой воды // 
Фактори 
експериментальної 
еволюції організмів. 
Київ, 2016. Т. 18. С. 
33–35. 
- Верголяс М. Р., 
Трахтенберг И. М., 
Дмитруха Н. Н., 
Гончарук В. В. Оценка 
токсического влияния 
воды из разных 
источников на тест-
организмы // Фактори 
експериментальної 
еволюції організмів. 



Київ, 2016. Т. 19. С. 
97–102. 
- Верголяс М. Р. 
Визначення токсичної 
вплив гербіцидів  на 
тест-організми у воді 
// Екологічні науки : 
наук.-практ. журнал. 
Київ : ДЕА, 2019. № 
26. С. 84–87. 
- Vergolyas M. Safety 
analysis of drinking 
water on the test-
organisms // 
Біоресурси і 
природокористування
. Київ, 2019. Т. 11. № 
3–4. URL: 
https://docs.google.co
m/viewerng/viewer?
url=http://journals.nub
ip.edu.ua/index.php/Bi
o/article/viewFile/bio20
19.03.004/11350.
- Верголяс М. Р., 
Трахтенберг І. М., 
Дмитруха Н. М., 
Гончарук В. В. Оцінка 
токсиксичного впливу 
питних вод на 
організм щурів wistar 
// Актуальные 
проблемы 
транспортной 
медицины. 2016. № 2 
(44). С. 52–59. 
- Верголяс М. Р., 
Трахтенберг І. М., 
Дмитруха І. М. Оцінка 
цитотоксичної 
активності води з 
різних джерел 
водопостачання // 
Довкілля та здоров’я. 
Київ, 2016. № 4 (80). 
С. 19–22. 
- Верголяс М. Р., 
Дмитруха Н. М., 
Андрусишина І. М. 
Особливості впливу 
питної води з різних 
джерел 
водопостачання на 
організм щурів вістар 
// Современные 
проблемы 
токсикологи. Киев, 
2016. № 4. С. 80–86. 
- Верголяс М. Р. 
Альтернативный 
метод оценки качества 
питьевых вод при 
помощи 
биотестирования // 
Актуальные проблемы 
транспортной 
медицины. 2016. № 4 
(46). С. 159–167. 
- Верголяс М. Р. 
Оцінка токсичності 
нітратів у воді з 
використанням 
цитоморфологічних 
показників тест-
організмів. // 
Екологічні науки : 
наук.-практ. журнал. 
Київ : ДЕА, 2020. № 
30. С. 129–133.
- Верголяс М.Р., 
Вихляева М.В., 



Шеремета А.И., 
Шамкина К.К. 
Экотоксикологическа
я оценка 
антропогенного 
загрязнения 
поверхностных вод // 
Екологічні науки : 
наук.-практ. журнал. 
Київ : ДЕА, 20. № 31. 
С. 
- Vergolyas M. R., 
Goncharuk V. V. Toxic 
effects of heavy metals 
on the hydrobionts’ 
organism // Journal of 
Education, Health and 
Sport. 2016. № 6 (6). Р. 
436–444. eISSN 2391-
8306.DOI. 
- Vergolyas M. R., 
Trakhtenberg I. M., 
Dmytrukha N. M. 
Assessment of toxic 
effects of drinking 
water from various 
sources on indicators 
rats Wistar immune 
system. Journal of 
Education, Health and 
Sport. 2016. № 6 (9). Р. 
855–866. eISSN 2391-
8306.DOI. 
- Vergolyas M. 
Assessment of drinking 
water quality at the 
cellular level // Adv 
Tissue Eng Regen Med 
Open Access. 2019. № 
5 (1). Р. 53‒55. DOI: 
10.15406/atroa.2019.05.
00099. BASE, Google 
Scholar. 
- Vergolyas M. Research 
of cytotoxic activity of 
water from different 
water supply sources // 
Adv Tissue Eng Regen 
Med Open Access. 2019. 
№ 5 (3). Р. 92‒96. DOI: 
10.15406/atroa.2019.05.
00105. BASE, Google 
Scholar. 
- Vergolyas M. 
Сytogenetic evaluation 
of the drinking water 
toxicity // EUREKA: 
Life Sciences. 2016. № 
1. Р. 47–54
- Верголяс М. Р. 
Екотоксикологічна 
оцінка якості питних 
вод на тест-організмах 
// Sciences of Europe. 
2016. № 8 (8). С. 4–8. 
- Vergolyas M. Use of 
hematological 
indicators of 
hydrobionts as 
bioindicators of 
anthropogenic pollution 
of the water 
environment // Magyar 
Tudományos Journal. 
2019. Vol. 31. № 1 (1). 
Р. 3–6. 
- Верголяс М. Р. 
Оцінка 
антропогенного 
забруднення водного 
середовища за 



допомогою 
гістоморфологічної 
характеристики 
паранхіматозних 
органів тест-об’єкта // 
Magyar Tudományos 
Journal. 2019. Vol. 34. 
№ 3 (1). Р. 4–8.
- Vergolyas M. 
Application of 
correlation-regressional 
analysis for modeling 
the influence of the 
component 
composition of drinking 
water on the features of 
life activity tests // Adv 
Tissue Eng Regen Med 
Open Access. 2020. №6 
(2). Р. 37‒42. BASE, 
Google Scholar.  
- M. Vergolyas, E. 
Myrtaziev, M. 
Vikhliaieva, M.Taran 
Hematological 
indicators of 
hydrobionts as a 
biomarker of 
Anthropogenic 
pollution of the aquatic 
Environment // 
International Journal of 
Natural Resource 
Ecology and 
Management. 2020. 
5(3): Р. 115-118. Google 
Scholar.
Наявність патентів:
- Верголяс М.Р., 
Гончарук В.В. Спосіб 
визначення 
генотоксичності 
водного середовища : 
патент 95717 Україна. 
№ 201004569 ; заявл. 
19.04.2010 ; опубл. 
25.08.2011, Бюл. № 16. 
8 с. 
- Гончарук В.В., 
Верголяс М.Р., 
Болтіна І.В. Спосіб 
визначення 
мутагенної активності 
питної води і 
культуральне 
середовище для його 
реалізації : патент 
93964 Україна. № 
201000606 ; заявл. 
22.01.2010 ; опубл. 
25.03.2011, Бюл. № 6. 
10 с. 
- Верголяс М.Р., 
Гончарук В.В. Спосіб 
підготовки 
біологічного об’єкта 
для визначення 
токсичності води : 
патент 97199 Україна.  
№ 201012982 ; заявл. 
01.11.2010 ; опубл. 
10.01.2012, Бюл. № 1. 
10 с. 
- Верголяс М.Р., 
Гончарук В.В., Болтіна 
І.В.  Спосіб 
визначення цито- та 
генотоксичності 
питної води : патент 
104175 Україна. № 
201113123 ; заявл. 



07.11.2011 ; опубл. 
10.01.2014, Бюл. № 1. 
6 с. 
Підтвердження В2: 
Комунальний 
Позашкільний 
навчальний заклад 
«Перші Київські 
державні курси 
іноземних мов»
Свідоцтво № 25066, 
27.02.2019.
Доцент кафедри
фундаментальних 
дисциплін з курсом 
фармакології  
АД № 002311 від 
23.04.2019 р.

39418 Дударенко 
Людмила 
Валеріївна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
кандидата наук 

ДK 028853, 
виданий 

13.04.2005

16 Українська 
мова (за проф. 
спрямуванням)

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Українська мова і 
література, 
кваліфікація - 
Вчитель української 
мови і літератури, 
вчене звання вчитель 
середньої школи, 
Диплом ИВ-І № 
218985, 1988р.
Науковим ступенем: 
кандидат 
філологічних наук 
спеціальність 11.01.01. 
– «Українська 
література»,  ДК № 
028853 від 13.04. 2005 
р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням), 
Українська мова (як 
іноземна) 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем 
філологічних наук за 
спеціальністю 11.01.01. 
– Українська 
література  Тема 
дисертації:
« Поетична київська 
школа: ідейні та 
естетичні параметри» 
Наукові публікації
-  Дударенко Л.В. 
Екологічні та інші 
прогнози на ХХІ 
століття / Новітні 
чинники впливу на 
формування 
особистості студента – 
майбутнього лікаря: 
Матеріали ХVІ міжн. 
наук.-практ. 
конференції, Київ, 23 
березня 2016 р. – К.: 
ПВНЗ КМУ УАНМ, 
2016. – C. 33-35 (0.3).
- Дударенко Л.В. 
Деякі аспекти 
застосування 
системно-



синергетичного 
підходу в освітньому 
просторі / Сучасні 
парадигми вищої 
медичної освіти: 
Матеріали ХVміжн. 
наук.-практ. 
конференції, Київ, 25 
березня 2015 р. – К.; 
КМУ УАНМ, 2015. – C. 
52-54 (0.4).
- Дударенко Л. 
Межізвернення до 
знань про минуле у 
передбаченні 
майбутнього системи 
освіти// Вища школа. 
- 2016. - №10(147). - С. 
45-53.
- Дударенко Л. 
Напрямки подальшої 
екологізації середньої 
та вищої освіти // 
Вища школа. - 2016. - 
№6(143). - С.40-50.
- Дударенко Л.В. 
Екологічний аспект 
побудови майбутнього 
України / Україна в 
гуманітарних і 
соціально-
економічних вимірах: 
Матеріали Всеукр. 
наук. конференції, 
Дніпропетровськ, 29-
30 квітня 2016 р. – 
Дніпропетровськ; 
ДНУ ім. Олеся 
Гончара, 2016. – C. 92-
94 (0.4).
- Дударенко Л.В. 
Витоки громадського 
виховання / Методика 
навчання 
природничих 
дисциплін у середній 
та вищій школі (ХХІІІ 
Каришинські 
читання: Матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конференції, Полтава, 
19-20 травня 2016 р. – 
Полтава; ПНПУ ім. В. 
Г. Короленка, 2016. – 
C. 142-145 (0.4).
- Дударенко Л. 
Візуальна екологія як 
наслідок збільшення 
екологічних проблем 
людства // Вища 
школа. - 2017. - 
№2(151). - С. 76-86.
- Дударенко Л.В. 
Аналіз підходів до 
прогнозування 
майбутнього / Новітні 
чинники впливу на 
формування 
особистості студента – 
майбутнього лікаря: 
Матеріали ХVІІ міжн. 
наук.-практ. 
конференції, Київ, 22 
березня 2018 р. – К.; 
КМУ УАНМ, 2018. – C. 
52-54 (0.4).
- Дударенко Л.В. 
Розвиток візуальної 
екології як засобу 
захисту інтегрального 
здоров’я / Філософія 



життя – здоровий 
спосіб життя – 
здорова нація; Зб. 
статей, тез і доповідей 
Всеукр. наук.-практ. 
конференції. - Херсон, 
25 квітня 2018, - С. 88-
95.
- Корсак К., Дударенко 
Л. Молоді науки про 
генетичне та 
еусоціальне в людині 
та її боротьба з двома 
колапсами // Вища 
школа, 2019. - №4.  - 
С. 36-51 (0.7)
- Корсак К., Благініна 
С., Дударенко Л. 
Ноомислення як засіб 
ліквідації частини 
загроз Духовно-
інтелектуального 
колапсу // Вища 
школа,  2019. - №7.  - 
С. 32-45  ( 0, 9)
- Корсак К., Антонюк 
Л., Дударенко Л. 
Корисність сучасних 
знань про норми і 
аномалії поведінки 
підлітків для 
успішного освітнього 
законодавства // 
Вища школа, 2019. -№ 
9. - С. 46-62   (1.2)
- Дударенко Л. В. 
Екологічна естетика: 
виховання крізь 
призму естетичного 
досвіду / Новітні 
чинники впливу на 
формування 
особистості студента – 
майбутнього лікаря: 
Міжн. Наук.-практ. 
конференція КМУ (20 
березня 2019, м. Київ).
- Korsak, K., Antoniuk, 
L., Blaginina, S., 
Bojchuk, O., 
Dudarenko, L., & 
Liashenko, L. et. al. 
(2019). Rukh lyudstva 
do dvokh 
orhanizovanykh nym 
kolapsiv — 
ekolohichnoho i 
dukhovno-
intelektualʹnoho. Yakyy 
nebezpechnishyy i chy 
ye poryatunok? [The 
movement of mankind 
to the two collapses 
they organized - 
environmental and 
spiritual-intellectual. 
What is more 
dangerous and is there 
salvation?]. Vyshcha 
shkola — Higher 
School, 3, 17-18 [in 
Ukrainian]
- Korsak, K., Antoniuk, 
L., Blaginina, S., 
Bojchuk, O., 
Dudarenko, L., & 
Liashenko, L. et. al. 
(2019). Molodi nauky 
pro henetychne ta 
eusotsialʹne v lyudyni ta 
yiyi borotʹbi z dvoma 



kolapsamy [The young 
sciences of genetic and 
eusocial in man and his 
struggle with two 
collapses]. Vyshcha 
shkola — Higher 
School, 4, 36-51 [in 
Ukrainian]
- Korsak, K., Antoniuk, 
L., Blaginina, S., 
Bojchuk, O., 
Dudarenko, L., & 
Liashenko, L. et. al. 
(2019). Noomyslennya 
yak zasib likvidatsiyi 
chastyny zahroz 
Dukhovno-
intelektualʹnoho 
kolapsu [Noothinking 
as a means of 
eliminating some of the 
threats of Spiritual and 
intellectual collapse]. 
Vyshcha shkola — 
Higher School, 7, 32-45 
[in Ukrainian]
- Korsak, K., Antoniuk, 
L., Blaginina, S., 
Bojchuk, O., 
Dudarenko, L., & 
Liashenko, L. et. al. 
(2019). Korysnistʹ 
suchasnykh znanʹ pro 
normy i anomaliyi 
povedinky pidlitkiv dlya 
uspishnoho osvitnʹoho 
zakonodavstva [The 
usefulness of current 
knowledge of 
adolescent behavior 
norms and anomalies 
for successful 
educational legislation]. 
Vyshcha shkola — 
Higher School, 9, 46-62 
[in Ukrainian]
Підтвердження В2: 
Комунальний 
Позашкільний 
навчальний заклад 
«Перші Київські 
державні курси 
іноземних мов»
Свідоцтво № 25046, 
15.02.2019.

Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю: 30 
років.

121691 Варуха 
Катерина 
Володимирів
на

Старший 
викладач, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет ім. 
О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 053674, 

виданий 
15.10.2019

6 Медичне право 
України

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар, 
Диплом КВ № 
21691558                       
від 27.06.2003 р.; 
спеціальність – 
правознавство 
(медичне право), 
кваліфікація 
«Юрист», 
Диплом ДС № 
1007056                            
від 01.07.2010 р.
Науковим ступенем: 



кандидат медичних 
наук 14.01.25 - 
«Судова медицина», 
ДК № 053674                         
від 15.10.2019 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Медичне право» та 
«Судова медицина» 
підтверджена 
документами про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.25 
– Судова медицина.   
Тема дисертації:
«Судово-медичне 
встановлення крові 
менструального 
походження»,
наявністю 
- посвідчення про 
підвищення 
кваліфікації «Сучасна 
методика навчання у 
вищій медичній освіті 
Судова медицина та 
Медичне право»                                                
(НМУ ім. О.О. 
Богомольця 
10.06.2016р.),
- сертифікату про 
засвоєння 
практичного курсу 
англійської мови – 
рекомендована для 
проведення навчання 
іноземних студентів 
англійською мовою                                 
(НМУ ім. О.О. 
Богомольця, 
12.06.2017 р.).
Наукові публікації:
- Варуха К. В. 
Визначення 
кількісного вмісту 
простагландину F2a 
як маркера 
менструальної крові / 
К. В. Варуха // Medical 
science of Ukraine. - 
2019. - Vol. 15, № 1-2. - 
С. 65-68. - Режим 
доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/nvnmu_2019_15_1
-2_11;
- Варуха К. В. Вміст 
простагландину 
F2альфа в крові 
менструального 
походження жінок 
репродуктивного віку 
/ К. В. Варуха // 
Український журнал 
медицини, біології та 
спорту. - 2018. - Т. 3, 
№ 6. - С. 9-13. - Режим 
доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/ujmbs_2018_3_6_
3;
- До питання про 
впровадження 
європейської 
кредитно-трансферної 
системи організації 
навчального процесу 
при вивченні судово-
медичної стоматології 



/ О. П. Бабкіна, В. Ю. 
Гладарь, К. В. Варуха 
// Актуальні 
проблеми сучасної 
медицини. - 2016. - Т. 
16, Вип. 1. - С. 256-259. 
- Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/apsm_2016_16_1_
55:
- Визначення давності 
виникнення 
ушкоджень нирок за 
динамікою змін 
гістологічних 
показників при 
механічній травмі в 
залежності від часу її 
заподіяння / О. П. 
Бабкіна, С. В. Сушков, 
Г. Е. Миловидова, К. 
В. Варуха // 
Харківська хірургічна 
школа. - 2016. - № 3. - 
С. 19-22. - Режим 
доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Khkhsh_2016_3_4
;
Судово-медичне 
визначення 
менструального 
походження крові за 
вмістом 
простагландину F2а / 
К. В. Варуха, О. П. 
Бабкіна, О. А. 
Топоркова // 
Актуальні проблеми 
сучасної медицини. - 
2015. - Т. 15, Вип. 3(2). 
- С. 95-97. - Режим 
доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/apsm_2015_15_3
%282%29__23

306206 Загородний 
Максим 
Іванович

Доцент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 004131, 

виданий 
26.02.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023955, 
виданий 

09.06.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
046482, 
виданий 

25.02.2016

15 Внутрішня 
медицина  

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар,  
Диплом з відзнакою
КВ №11255151 від 
25.06.1999 р.
Науковим ступенем:
кандидат медичних 
наук 14.01.02 
–«Внутрішні 
хвороби», ДК № 
023955  від 
09.06.2004р.,  
доктор медичних наук                      
(14.01.11. 
«Кардіологія»,                             
ДД № 004131від 
26.02.2015р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Внутрішня 
медицина» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.02 
– Внутрішні хвороби.   



Тема дисертації:
«Биологическая 
характеристика и 
иммуносупрессивные 
свойства 
стафилоккоков- 
возбудителей 
пиодермии», 
науковим ступенем 
доктора медичних 
наук із спеціальності 
14.01.11. «Кардіологія» 
Тема дисертації 
«Метаболічні 
препарати в лікуванні 
артеріальної 
гіпертензії» 
Наукові публікації
- Клінічні основи 
артеріальної 
гіпертензії: 
фармакотерапевимчн
ий аспект. // М.І. 
Загородний // 
Рациональная 
фармакотерапія. – 
2017. - № 2(43). – С. 
29-34.
- Цитонінова терапія в 
комплексному 
лікування 
цереброваскулярних 
захворювань: стан. 
Перспективи 
досліджень // М.І. 
Загородний, Е.В. 
Супрун, І.С. Чекман, 
І.Ф. Бєлєнічев, Н.О. 
Горчакова, А.С. 
Свінціцький, Б.С. 
Бурлака // 
Рациональная 
фармакотерапія. – 
2017. - №1(42). – С. 19-
30.
- Гіпертрофія 
міокарда: 
фармакологічний 
аспект  // Загородний 
М.І., Казак Л.І., 
Дорошенко А.М., 
Реплянчук Н.Д. // 
Рациональная 
фармакотерапія. – 
2016. - №2(39). – С. 
53-54.
- Електронні стани 
молекул лізиноприлу 
та кварцетину у 
водних розчинах // 
Загородний М.І., 
Чекман І.С., Куліш 
М.П., гарник Т.П., 
Туманов В.А., 
Горчакова Н.О., 
Сирова Г.О., 
Свінційький А.С., 
Сендюк В.А., 
Павленко О.Л., 
Дмитренко О.П., 
Заболотний М.А. // 
Фітотерапія. – 2016. - 
№1. – С. 15-20.
- Небіволол: 
квантово-хімічні 
властивості //  
Загородний М.І., 
Чекман І.С., Казакова 
О.О., Довгань Р.С. 
//Доповіді НАН 
України. – 2015. - № 



12. – С. 76-81.
Монографії
- Загордний М. І., 
Чекман I.C., Сирова 
Г.О., Казакова О.О., 
Горчакова Н.О., 
Беленічев І.Ф., 
Левашова О.Л., 
Чаленко Н.М., 
Поготова Г.А., 
Довгань Р.С., Нагорна 
О.О. Квантова хімія: 
медико-
фармацевтичний 
аспект. - Х.: ТОВ 
«Планета-принт», 
2017. - 139 с.
- Загордний М. І., 
Довгань Р. C., Нагорна 
Л. І., Кучеренко Л. І., 
Свінціцький І. А. 
Експериментальна 
артеріальна 
гіпертензія: вплив 
лікарських засобів. К.: 
Задруга, 2014. - 280 с.
- Загордний М. І.,  
Чекман I.C., Вікторов 
О.П., Горчакова И.О., 
Свініцький A.C., 
Бухтіарова Т.A., 
Нагорна О.О., 
Мавєєва О.В., Яйченя 
В.П., Логвина І.О, 
Кашуба О.В. Не 
стероїдні 
протизапальні 
препарати: 
ефективність, 
доступність і 
прийнятність для 
пацієнта. - Київ: 
Видавництво ТОВ 
«Поліграфкнига 
плюс», 2011. - 118 с.;
- Загордний М. І.,  
Чекман І.С., Вікторов 
О.П., Горчакова Н.О., 
Беленічев І.Ф., Мазур 
I.A. Журавльова Л.В., 
Кучеренко Л.І., 
Матвеева О.В., 
Нагорна О.О., 
Мавєєва О.В., Яйченя 
В.П., Логвина І.О, 
Савченко Н.В., 
Бухтіарова Т.А., 
Павлов C.B. Побічні 
реакції серцево- 
судинних засобів: 
навч. посіб. - Київ - 
Запоріжжя - Харків: 
Видавництво 
Запорізького 
державного 
медичного 
університету, 2010. - 
88 с.
Патенти
Патент № 52461 А. 
Спосіб профілактики 
ульцерогенних 
ускладнень  / 2002 р.
- Патент № 3083. 
Спосіб профілактики 
ерозивно-виразкових 
ускладнень шлунка та 
дванадцятипалої 
кишки, викликаних 
диклофенаком 
натрію, у хворих на 



остеоартроз  / 2004 р.
- Патент № 30909. 
Спосіб оцінки 
ефективності 
лікування 
артеріальної 
гіпертензії (в 
експерименті)  / 2008 
р.
- Патент № 37558. 
Спосіб лікування 
артеріальної 
гіпертензії (в 
експерименті)  / 2008 
р. 
- Патент № 37036. 
Спосіб лікування 
артеріальної 
гіпертензії (в 
експерименті) / 2008 
р.
- Патент UA 92692 
А61К 31/41. 
Лікарський засіб для 
лікування ішемічної 
хвороби серця та 
гіпертонічної хвороби 
/ 2010 р.
- Патент UA 59061 
А61К 31/4916. 
Лікарський засіб для 
лікування 
захворювань 
серцевоудинної та 
нервової системи, 
який проявляє проти 
ішемічну, 
ендотеліотропну, 
антиоксидантну, 
протигіпоксичну, 
протизапальну дію / 
2011 р.
- Патент UA 77439 
А61К 38/00. Спосіб 
визначення впливу 
карведилолу та 
тіотриазоліну на 
гіпертрофію міокарда 
у хворих артеріальною 
гіпертензією//2013р.

Доцент кафедри 
внутрішньої 
медицини,
МОН України 
рішенням 
Атестаційної колегії
12ДЦ № 046482, 
25.02.2016
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 16 
років.

356360 Куц Павло 
Валерійович

В.о. 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
доктора наук 
ДД 003084, 

виданий 
14.02.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024919, 
виданий 

30.06.2004, 
Атестат 

професора 
12ПP 011118, 

виданий 
15.12.2015

16 Хірургічна 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог, Диплом
ЛК ВЕ №004166 від 
28.06.1996 р.
Науковим ступенем: 
доктор медичних наук 
(14.01.22) - 
«Стоматологія»,                                        
ДД № 003084 від 
14.02.2014 р.



Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматологія» та 
«Ортопедична 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем доктора 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія. 
Тема дисертації:
«Експериментально-
клінічна оцінка 
факторів, які 
впливають на 
стабільність зубних 
протезів, що 
опираються на 
імпланти», науковим 
ступенем доктора 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія. Тема 
дисертації:
«Прогнозування та 
профілактика 
ускладнень при 
дентальній 
імплантації (клініко-
експериментальне 
дослідження)» та 
наявністю 
сертифіката лікаря-
спеціаліста – 
Організація і 
управління охороно. 
Здоров’я (НМУ ім. 
О.О. богомольця, 
26.10.2016р.).
Наявність виданого 
підручника:
- Підручник «90 років 
стоматологічному 
факультету НМУ ім. 
О. О. Богомольця» / В. 
Ф. Москаленко, В. П. 
Неспрядько., В. О. 
Маланчук, Л. В. 
Харьков, Л. М. 
Яковенко, А. В. 
Борисенко, Л. О. 
Хоменко, П. С. Фліс, 
М. М. Лук’янець, М. 
Ю. Антоненко, К. Є. 
Печковський, І. Л. 
Чехова, П. В. Куц / 
Науковий редактор: д. 
ф. н., завідувач 
кафедри історії та 
стилістики 
української мови 
Київського 
національного 
університету ім. Т. Г. 
Шевченка, проф. Л. І. 
Шевченко / 
Рецензенти: д. м. н. 
проф. О. В. Павленко, 
д. м .н., проф. С. І. 
Дорошенко / 
Рекомендовано МОЗ 
України та МОН 
України як 
навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів 
(лист N 1/11-5412 від 



21.06.2010) / УДК 
378.096:616.31]:061.75
″451.90″:378.661 (477-
25).
- Підручник 
«Дентальна 
імплантологія» / П. В. 
Куц, В. П. Неспрядько 
/ 2009 р. / УДК: 
616.31476:616.716.8?
089.843?031.
Підручник 
«Дентальная 
имплантология. 
Основы теории и 
практики. 2 издание» 
/  В.П. Неспрядько, 
П.В. Куц / Киев: 
«Саммит-книга», 
2015. – 348 с.
Навчальний посібник 
«Дентальная 
имплантология. 
Основы теории и 
практики» / В.П. 
Неспрядько, П.В. Куц 
/ Київ: «Самміт», 
2016. – 425 с.
Наявність патентів: 
- Патент № 103910. 
Пристрій для 
позиціонування 
щелеп в 
конструктивному 
прикусі для 
виготовлення 
лікувальних шин.
- Патент № 67384. 
Спосіб моделювання 
остеопорозу на тлі 
гіперглікемії. 
- Патент № 67116. 
Спосіб моделювання 
остеоінтеграції на 
фоні остеопорозу.
- Патент № 56860. 
Коронка для 
встановлення на 
імплант.
- Патент № 49453. 
Спосіб прогнозування 
дентальних 
периімплантитів.
- Патент № 49380. 
Спосіб зняття 
відбитків щелеп.
- Патент № 49379. 
Комбінована 
індивідуальна 
відбиткові ложка.
- Патент № 49371. 
Спосіб прогнозування 
відторгнення 
стоматологічних 
титанових імплантів.
- Патент № 10112. 
Вимірювач ложа для 
імплантат.
- Патент № 7315. 
Мостоподібний протез 
на імплантах.
- Патент № 62637. 
Спосіб виготовлення 
оклюзійно-
хірургічного шаблона.
- Патент № 57661. 
Зубний імплант
Член редакційної 
колегії науково-
практичного журналу 
МОЗ України 



«Лікарська справа».

Професор
кафедри ортопедична 
стоматологія 
12ПР № 011118  від 
15.12.2015р.
Указом президента 
України від 
08.02.2010 р.  № 128 
присвоєно почесне 
звання «Заслужений 
лікар України» 
посвідчення № 3954.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 19 
років.

356360 Куц Павло 
Валерійович

В.о. 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
доктора наук 
ДД 003084, 

виданий 
14.02.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024919, 
виданий 

30.06.2004, 
Атестат 

професора 
12ПP 011118, 

виданий 
15.12.2015

16 Терапевтична 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог, Диплом
ЛК ВЕ №004166 від 
28.06.1996 р.
Науковим ступенем: 
доктор медичних наук 
(14.01.22) - 
«Стоматологія»,                                        
ДД № 003084 від 
14.02.2014 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматологія» та 
«Ортопедична 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем доктора 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія. 
Тема дисертації:
«Експериментально-
клінічна оцінка 
факторів, які 
впливають на 
стабільність зубних 
протезів, що 
опираються на 
імпланти», науковим 
ступенем доктора 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія. Тема 
дисертації:
«Прогнозування та 
профілактика 
ускладнень при 
дентальній 
імплантації (клініко-
експериментальне 
дослідження)» та 
наявністю 
сертифіката лікаря-
спеціаліста – 
Організація і 
управління охороно. 
Здоров’я (НМУ ім. 
О.О. богомольця, 
26.10.2016р.).
Наявність виданого 
підручника:
- Підручник «90 років 



стоматологічному 
факультету НМУ ім. 
О. О. Богомольця» / В. 
Ф. Москаленко, В. П. 
Неспрядько., В. О. 
Маланчук, Л. В. 
Харьков, Л. М. 
Яковенко, А. В. 
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М. М. Лук’янець, М. 
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Чехова, П. В. Куц / 
Науковий редактор: д. 
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Київського 
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Шевченка, проф. Л. І. 
Шевченко / 
Рецензенти: д. м. н. 
проф. О. В. Павленко, 
д. м .н., проф. С. І. 
Дорошенко / 
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України та МОН 
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навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів 
(лист N 1/11-5412 від 
21.06.2010) / УДК 
378.096:616.31]:061.75
″451.90″:378.661 (477-
25).
- Підручник 
«Дентальна 
імплантологія» / П. В. 
Куц, В. П. Неспрядько 
/ 2009 р. / УДК: 
616.31476:616.716.8?
089.843?031.
Підручник 
«Дентальная 
имплантология. 
Основы теории и 
практики. 2 издание» 
/  В.П. Неспрядько, 
П.В. Куц / Киев: 
«Саммит-книга», 
2015. – 348 с.
Навчальний посібник 
«Дентальная 
имплантология. 
Основы теории и 
практики» / В.П. 
Неспрядько, П.В. Куц 
/ Київ: «Самміт», 
2016. – 425 с.
Наявність патентів: 
- Патент № 103910. 
Пристрій для 
позиціонування 
щелеп в 
конструктивному 
прикусі для 
виготовлення 
лікувальних шин.
- Патент № 67384. 
Спосіб моделювання 
остеопорозу на тлі 
гіперглікемії. 
- Патент № 67116. 
Спосіб моделювання 
остеоінтеграції на 
фоні остеопорозу.
- Патент № 56860. 



Коронка для 
встановлення на 
імплант.
- Патент № 49453. 
Спосіб прогнозування 
дентальних 
периімплантитів.
- Патент № 49380. 
Спосіб зняття 
відбитків щелеп.
- Патент № 49379. 
Комбінована 
індивідуальна 
відбиткові ложка.
- Патент № 49371. 
Спосіб прогнозування 
відторгнення 
стоматологічних 
титанових імплантів.
- Патент № 10112. 
Вимірювач ложа для 
імплантат.
- Патент № 7315. 
Мостоподібний протез 
на імплантах.
- Патент № 62637. 
Спосіб виготовлення 
оклюзійно-
хірургічного шаблона.
- Патент № 57661. 
Зубний імплант
Член редакційної 
колегії науково-
практичного журналу 
МОЗ України 
«Лікарська справа».
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ступенем доктора 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія. 
Тема дисертації:
«Експериментально-
клінічна оцінка 
факторів, які 
впливають на 
стабільність зубних 
протезів, що 
опираються на 
імпланти», науковим 
ступенем доктора 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія. Тема 
дисертації:
«Прогнозування та 
профілактика 
ускладнень при 
дентальній 
імплантації (клініко-
експериментальне 
дослідження)» та 
наявністю 
сертифіката лікаря-
спеціаліста – 
Організація і 
управління охороно. 
Здоров’я (НМУ ім. 
О.О. богомольця, 
26.10.2016р.).
Наявність виданого 
підручника:
- Підручник «90 років 
стоматологічному 
факультету НМУ ім. 
О. О. Богомольця» / В. 
Ф. Москаленко, В. П. 
Неспрядько., В. О. 
Маланчук, Л. В. 
Харьков, Л. М. 
Яковенко, А. В. 
Борисенко, Л. О. 
Хоменко, П. С. Фліс, 
М. М. Лук’янець, М. 
Ю. Антоненко, К. Є. 
Печковський, І. Л. 
Чехова, П. В. Куц / 
Науковий редактор: д. 
ф. н., завідувач 
кафедри історії та 
стилістики 
української мови 
Київського 
національного 
університету ім. Т. Г. 
Шевченка, проф. Л. І. 
Шевченко / 
Рецензенти: д. м. н. 
проф. О. В. Павленко, 
д. м .н., проф. С. І. 
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«Дентальна 
імплантологія» / П. В. 
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Хоменко, П. С. Фліс, 
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стилістики 
української мови 
Київського 
національного 
університету ім. Т. Г. 
Шевченка, проф. Л. І. 
Шевченко / 
Рецензенти: д. м. н. 
проф. О. В. Павленко, 
д. м .н., проф. С. І. 
Дорошенко / 
Рекомендовано МОЗ 
України та МОН 
України як 
навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів 
(лист N 1/11-5412 від 
21.06.2010) / УДК 
378.096:616.31]:061.75
″451.90″:378.661 (477-
25).
- Підручник 
«Дентальна 
імплантологія» / П. В. 
Куц, В. П. Неспрядько 
/ 2009 р. / УДК: 
616.31476:616.716.8?
089.843?031.
Підручник 
«Дентальная 
имплантология. 
Основы теории и 
практики. 2 издание» 
/  В.П. Неспрядько, 
П.В. Куц / Киев: 
«Саммит-книга», 
2015. – 348 с.
Навчальний посібник 
«Дентальная 
имплантология. 
Основы теории и 
практики» / В.П. 
Неспрядько, П.В. Куц 
/ Київ: «Самміт», 
2016. – 425 с.
Наявність патентів: 
- Патент № 103910. 
Пристрій для 
позиціонування 
щелеп в 
конструктивному 
прикусі для 
виготовлення 
лікувальних шин.
- Патент № 67384. 
Спосіб моделювання 
остеопорозу на тлі 
гіперглікемії. 
- Патент № 67116. 
Спосіб моделювання 
остеоінтеграції на 
фоні остеопорозу.
- Патент № 56860. 
Коронка для 
встановлення на 
імплант.
- Патент № 49453. 
Спосіб прогнозування 
дентальних 
периімплантитів.
- Патент № 49380. 
Спосіб зняття 



відбитків щелеп.
- Патент № 49379. 
Комбінована 
індивідуальна 
відбиткові ложка.
- Патент № 49371. 
Спосіб прогнозування 
відторгнення 
стоматологічних 
титанових імплантів.
- Патент № 10112. 
Вимірювач ложа для 
імплантат.
- Патент № 7315. 
Мостоподібний протез 
на імплантах.
- Патент № 62637. 
Спосіб виготовлення 
оклюзійно-
хірургічного шаблона.
- Патент № 57661. 
Зубний імплант
Член редакційної 
колегії науково-
практичного журналу 
МОЗ України 
«Лікарська справа».

Професор
кафедри ортопедична 
стоматологія 
12ПР № 011118  від 
15.12.2015р.
Указом президента 
України від 
08.02.2010 р.  № 128 
присвоєно почесне 
звання «Заслужений 
лікар України» 
посвідчення № 3954.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 19 
років.
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відповідно до 
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог, Диплом
ЛК ВЕ №004166 від 
28.06.1996 р.
Науковим ступенем: 
доктор медичних наук 
(14.01.22) - 
«Стоматологія»,                                        
ДД № 003084 від 
14.02.2014 р.
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Тема дисертації:
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клінічна оцінка 
факторів, які 
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дослідження)» та 
наявністю 
сертифіката лікаря-
спеціаліста – 
Організація і 
управління охороно. 
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практики» / В.П. 
Неспрядько, П.В. Куц 
/ Київ: «Самміт», 
2016. – 425 с.



Наявність патентів: 
- Патент № 103910. 
Пристрій для 
позиціонування 
щелеп в 
конструктивному 
прикусі для 
виготовлення 
лікувальних шин.
- Патент № 67384. 
Спосіб моделювання 
остеопорозу на тлі 
гіперглікемії. 
- Патент № 67116. 
Спосіб моделювання 
остеоінтеграції на 
фоні остеопорозу.
- Патент № 56860. 
Коронка для 
встановлення на 
імплант.
- Патент № 49453. 
Спосіб прогнозування 
дентальних 
периімплантитів.
- Патент № 49380. 
Спосіб зняття 
відбитків щелеп.
- Патент № 49379. 
Комбінована 
індивідуальна 
відбиткові ложка.
- Патент № 49371. 
Спосіб прогнозування 
відторгнення 
стоматологічних 
титанових імплантів.
- Патент № 10112. 
Вимірювач ложа для 
імплантат.
- Патент № 7315. 
Мостоподібний протез 
на імплантах.
- Патент № 62637. 
Спосіб виготовлення 
оклюзійно-
хірургічного шаблона.
- Патент № 57661. 
Зубний імплант
Член редакційної 
колегії науково-
практичного журналу 
МОЗ України 
«Лікарська справа».

Професор
кафедри ортопедична 
стоматологія 
12ПР № 011118  від 
15.12.2015р.
Указом президента 
України від 
08.02.2010 р.  № 128 
присвоєно почесне 
звання «Заслужений 
лікар України» 
посвідчення № 3954.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 19 
років.

356360 Куц Павло 
Валерійович

В.о. 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
доктора наук 
ДД 003084, 

виданий 
14.02.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024919, 
виданий 

16 Ортопедична 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог, Диплом



30.06.2004, 
Атестат 

професора 
12ПP 011118, 

виданий 
15.12.2015

ЛК ВЕ №004166 від 
28.06.1996 р.
Науковим ступенем: 
доктор медичних наук 
(14.01.22) - 
«Стоматологія»,                                        
ДД № 003084 від 
14.02.2014 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматологія» та 
«Ортопедична 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем доктора 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія. 
Тема дисертації:
«Експериментально-
клінічна оцінка 
факторів, які 
впливають на 
стабільність зубних 
протезів, що 
опираються на 
імпланти», науковим 
ступенем доктора 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія. Тема 
дисертації:
«Прогнозування та 
профілактика 
ускладнень при 
дентальній 
імплантації (клініко-
експериментальне 
дослідження)» та 
наявністю 
сертифіката лікаря-
спеціаліста – 
Організація і 
управління охороно. 
Здоров’я (НМУ ім. 
О.О. богомольця, 
26.10.2016р.).
Наявність виданого 
підручника:
- Підручник «90 років 
стоматологічному 
факультету НМУ ім. 
О. О. Богомольця» / В. 
Ф. Москаленко, В. П. 
Неспрядько., В. О. 
Маланчук, Л. В. 
Харьков, Л. М. 
Яковенко, А. В. 
Борисенко, Л. О. 
Хоменко, П. С. Фліс, 
М. М. Лук’янець, М. 
Ю. Антоненко, К. Є. 
Печковський, І. Л. 
Чехова, П. В. Куц / 
Науковий редактор: д. 
ф. н., завідувач 
кафедри історії та 
стилістики 
української мови 
Київського 
національного 
університету ім. Т. Г. 
Шевченка, проф. Л. І. 
Шевченко / 
Рецензенти: д. м. н. 
проф. О. В. Павленко, 
д. м .н., проф. С. І. 



Дорошенко / 
Рекомендовано МОЗ 
України та МОН 
України як 
навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів 
(лист N 1/11-5412 від 
21.06.2010) / УДК 
378.096:616.31]:061.75
″451.90″:378.661 (477-
25).
- Підручник 
«Дентальна 
імплантологія» / П. В. 
Куц, В. П. Неспрядько 
/ 2009 р. / УДК: 
616.31476:616.716.8?
089.843?031.
Підручник 
«Дентальная 
имплантология. 
Основы теории и 
практики. 2 издание» 
/  В.П. Неспрядько, 
П.В. Куц / Киев: 
«Саммит-книга», 
2015. – 348 с.
Навчальний посібник 
«Дентальная 
имплантология. 
Основы теории и 
практики» / В.П. 
Неспрядько, П.В. Куц 
/ Київ: «Самміт», 
2016. – 425 с.
Наявність патентів: 
- Патент № 103910. 
Пристрій для 
позиціонування 
щелеп в 
конструктивному 
прикусі для 
виготовлення 
лікувальних шин.
- Патент № 67384. 
Спосіб моделювання 
остеопорозу на тлі 
гіперглікемії. 
- Патент № 67116. 
Спосіб моделювання 
остеоінтеграції на 
фоні остеопорозу.
- Патент № 56860. 
Коронка для 
встановлення на 
імплант.
- Патент № 49453. 
Спосіб прогнозування 
дентальних 
периімплантитів.
- Патент № 49380. 
Спосіб зняття 
відбитків щелеп.
- Патент № 49379. 
Комбінована 
індивідуальна 
відбиткові ложка.
- Патент № 49371. 
Спосіб прогнозування 
відторгнення 
стоматологічних 
титанових імплантів.
- Патент № 10112. 
Вимірювач ложа для 
імплантат.
- Патент № 7315. 
Мостоподібний протез 
на імплантах.
- Патент № 62637. 
Спосіб виготовлення 



оклюзійно-
хірургічного шаблона.
- Патент № 57661. 
Зубний імплант
Член редакційної 
колегії науково-
практичного журналу 
МОЗ України 
«Лікарська справа».

Професор
кафедри ортопедична 
стоматологія 
12ПР № 011118  від 
15.12.2015р.
Указом президента 
України від 
08.02.2010 р.  № 128 
присвоєно почесне 
звання «Заслужений 
лікар України» 
посвідчення № 3954.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 19 
років.

356360 Куц Павло 
Валерійович

В.о. 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
доктора наук 
ДД 003084, 

виданий 
14.02.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024919, 
виданий 

30.06.2004, 
Атестат 

професора 
12ПP 011118, 

виданий 
15.12.2015

16 Хірургічна 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог, Диплом
ЛК ВЕ №004166 від 
28.06.1996 р.
Науковим ступенем: 
доктор медичних наук 
(14.01.22) - 
«Стоматологія»,                                        
ДД № 003084 від 
14.02.2014 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматологія» та 
«Ортопедична 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем доктора 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія. 
Тема дисертації:
«Експериментально-
клінічна оцінка 
факторів, які 
впливають на 
стабільність зубних 
протезів, що 
опираються на 
імпланти», науковим 
ступенем доктора 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія. Тема 
дисертації:
«Прогнозування та 
профілактика 
ускладнень при 
дентальній 
імплантації (клініко-
експериментальне 
дослідження)» та 
наявністю 
сертифіката лікаря-
спеціаліста – 



Організація і 
управління охороно. 
Здоров’я (НМУ ім. 
О.О. богомольця, 
26.10.2016р.).
Наявність виданого 
підручника:
- Підручник «90 років 
стоматологічному 
факультету НМУ ім. 
О. О. Богомольця» / В. 
Ф. Москаленко, В. П. 
Неспрядько., В. О. 
Маланчук, Л. В. 
Харьков, Л. М. 
Яковенко, А. В. 
Борисенко, Л. О. 
Хоменко, П. С. Фліс, 
М. М. Лук’янець, М. 
Ю. Антоненко, К. Є. 
Печковський, І. Л. 
Чехова, П. В. Куц / 
Науковий редактор: д. 
ф. н., завідувач 
кафедри історії та 
стилістики 
української мови 
Київського 
національного 
університету ім. Т. Г. 
Шевченка, проф. Л. І. 
Шевченко / 
Рецензенти: д. м. н. 
проф. О. В. Павленко, 
д. м .н., проф. С. І. 
Дорошенко / 
Рекомендовано МОЗ 
України та МОН 
України як 
навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів 
(лист N 1/11-5412 від 
21.06.2010) / УДК 
378.096:616.31]:061.75
″451.90″:378.661 (477-
25).
- Підручник 
«Дентальна 
імплантологія» / П. В. 
Куц, В. П. Неспрядько 
/ 2009 р. / УДК: 
616.31476:616.716.8?
089.843?031.
Підручник 
«Дентальная 
имплантология. 
Основы теории и 
практики. 2 издание» 
/  В.П. Неспрядько, 
П.В. Куц / Киев: 
«Саммит-книга», 
2015. – 348 с.
Навчальний посібник 
«Дентальная 
имплантология. 
Основы теории и 
практики» / В.П. 
Неспрядько, П.В. Куц 
/ Київ: «Самміт», 
2016. – 425 с.
Наявність патентів: 
- Патент № 103910. 
Пристрій для 
позиціонування 
щелеп в 
конструктивному 
прикусі для 
виготовлення 
лікувальних шин.
- Патент № 67384. 



Спосіб моделювання 
остеопорозу на тлі 
гіперглікемії. 
- Патент № 67116. 
Спосіб моделювання 
остеоінтеграції на 
фоні остеопорозу.
- Патент № 56860. 
Коронка для 
встановлення на 
імплант.
- Патент № 49453. 
Спосіб прогнозування 
дентальних 
периімплантитів.
- Патент № 49380. 
Спосіб зняття 
відбитків щелеп.
- Патент № 49379. 
Комбінована 
індивідуальна 
відбиткові ложка.
- Патент № 49371. 
Спосіб прогнозування 
відторгнення 
стоматологічних 
титанових імплантів.
- Патент № 10112. 
Вимірювач ложа для 
імплантат.
- Патент № 7315. 
Мостоподібний протез 
на імплантах.
- Патент № 62637. 
Спосіб виготовлення 
оклюзійно-
хірургічного шаблона.
- Патент № 57661. 
Зубний імплант
Член редакційної 
колегії науково-
практичного журналу 
МОЗ України 
«Лікарська справа».

Професор
кафедри ортопедична 
стоматологія 
12ПР № 011118  від 
15.12.2015р.
Указом президента 
України від 
08.02.2010 р.  № 128 
присвоєно почесне 
звання «Заслужений 
лікар України» 
посвідчення № 3954.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 19 
років.

356360 Куц Павло 
Валерійович

В.о. 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
доктора наук 
ДД 003084, 

виданий 
14.02.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024919, 
виданий 

30.06.2004, 
Атестат 

професора 
12ПP 011118, 

виданий 
15.12.2015

16 Ортопедична 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог, Диплом
ЛК ВЕ №004166 від 
28.06.1996 р.
Науковим ступенем: 
доктор медичних наук 
(14.01.22) - 
«Стоматологія»,                                        
ДД № 003084 від 
14.02.2014 р.
Кваліфікація за 



дисциплінами 
«Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматологія» та 
«Ортопедична 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем доктора 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія. 
Тема дисертації:
«Експериментально-
клінічна оцінка 
факторів, які 
впливають на 
стабільність зубних 
протезів, що 
опираються на 
імпланти», науковим 
ступенем доктора 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія. Тема 
дисертації:
«Прогнозування та 
профілактика 
ускладнень при 
дентальній 
імплантації (клініко-
експериментальне 
дослідження)» та 
наявністю 
сертифіката лікаря-
спеціаліста – 
Організація і 
управління охороно. 
Здоров’я (НМУ ім. 
О.О. богомольця, 
26.10.2016р.).
Наявність виданого 
підручника:
- Підручник «90 років 
стоматологічному 
факультету НМУ ім. 
О. О. Богомольця» / В. 
Ф. Москаленко, В. П. 
Неспрядько., В. О. 
Маланчук, Л. В. 
Харьков, Л. М. 
Яковенко, А. В. 
Борисенко, Л. О. 
Хоменко, П. С. Фліс, 
М. М. Лук’янець, М. 
Ю. Антоненко, К. Є. 
Печковський, І. Л. 
Чехова, П. В. Куц / 
Науковий редактор: д. 
ф. н., завідувач 
кафедри історії та 
стилістики 
української мови 
Київського 
національного 
університету ім. Т. Г. 
Шевченка, проф. Л. І. 
Шевченко / 
Рецензенти: д. м. н. 
проф. О. В. Павленко, 
д. м .н., проф. С. І. 
Дорошенко / 
Рекомендовано МОЗ 
України та МОН 
України як 
навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів 
(лист N 1/11-5412 від 
21.06.2010) / УДК 



378.096:616.31]:061.75
″451.90″:378.661 (477-
25).
- Підручник 
«Дентальна 
імплантологія» / П. В. 
Куц, В. П. Неспрядько 
/ 2009 р. / УДК: 
616.31476:616.716.8?
089.843?031.
Підручник 
«Дентальная 
имплантология. 
Основы теории и 
практики. 2 издание» 
/  В.П. Неспрядько, 
П.В. Куц / Киев: 
«Саммит-книга», 
2015. – 348 с.
Навчальний посібник 
«Дентальная 
имплантология. 
Основы теории и 
практики» / В.П. 
Неспрядько, П.В. Куц 
/ Київ: «Самміт», 
2016. – 425 с.
Наявність патентів: 
- Патент № 103910. 
Пристрій для 
позиціонування 
щелеп в 
конструктивному 
прикусі для 
виготовлення 
лікувальних шин.
- Патент № 67384. 
Спосіб моделювання 
остеопорозу на тлі 
гіперглікемії. 
- Патент № 67116. 
Спосіб моделювання 
остеоінтеграції на 
фоні остеопорозу.
- Патент № 56860. 
Коронка для 
встановлення на 
імплант.
- Патент № 49453. 
Спосіб прогнозування 
дентальних 
периімплантитів.
- Патент № 49380. 
Спосіб зняття 
відбитків щелеп.
- Патент № 49379. 
Комбінована 
індивідуальна 
відбиткові ложка.
- Патент № 49371. 
Спосіб прогнозування 
відторгнення 
стоматологічних 
титанових імплантів.
- Патент № 10112. 
Вимірювач ложа для 
імплантат.
- Патент № 7315. 
Мостоподібний протез 
на імплантах.
- Патент № 62637. 
Спосіб виготовлення 
оклюзійно-
хірургічного шаблона.
- Патент № 57661. 
Зубний імплант
Член редакційної 
колегії науково-
практичного журналу 
МОЗ України 
«Лікарська справа».



Професор
кафедри ортопедична 
стоматологія 
12ПР № 011118  від 
15.12.2015р.
Указом президента 
України від 
08.02.2010 р.  № 128 
присвоєно почесне 
звання «Заслужений 
лікар України» 
посвідчення № 3954.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 19 
років.

363316 Кудь Лариса 
Андріївна

Доцент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
кандидата наук 

ДK 014414, 
виданий 

31.05.2013

6  Оториноларин
гологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою:
 спеціальність –  
Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар, 
Диплом спеціаліста
ЛО ВЕ № 001216  від 
30.06.2000 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.01.19 
«Оториноларингологі
я»,                      ДК № 
014414   від 31.05.2013 
р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Оториноларингологі
я» підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук  зі 
спеціальності 14.01.19 
«Оториноларингологі
я»       
Тема дисертації:
«Обгрунтування 
неінвазивної тактики 
лікування дітей із 
гострими гнійними та 
загостренням 
хронічних гнійних 
риносинуситів», 

наявністю 
- посвідчення про 
вищу категорію  зі 
спеціальності Дитяча 
оториноларингологія                        
(АК при НАМН 
України 2017 р.), 
- посвідчення про 
вищу категорію  зі 
спеціальності 
Оториноларингологія                             
(АК при НАМН 
України 2019 р.),
- посвідчення ТУ 
«Актуальні питання 
оториноларингології 
та 
онкооториноларингол
огії» - лікар-
оториноларинголог
 (НМАПО ім. П.Л. 
Шупика 2019 р.),
- ТУ «Фоніатрія», 
НМАПО ім. П.Л. 
Шупика, 01.-



31.03.2020
Приймала участь у
- науково- практичній 
конференції «Школа 
доказової медицини», 
Ринохірургія: 
Ендоскопічна 
анатомія носа. Основи 
рентгенології при 
плануванні 
ендоскопічної хірургії. 
Роль конусної 
томографії в 
оцінюванні 
діагностичних 
зображень носа та 
біляносових пазух. 
Ендоскопічна 
ендоназальна хірургія 
орбітальних 
ускладнень. 
Хірургічне лікування 
інвертованої 
папіломи. 
Ендоскопічний 
ендоназальний доступ 
до верхньої 
парафарингеальної та 
інфратемпоральної 
ямки. Едоскопічне 
закриття ліквореї. 
Хірургічне лікування 
синоназальних 
злоякісних пухлин із 
гістологічним 
дослідженням. 
Операції у рамках Live 
Surgrery: Хронічний 
поліпозний синусит. 
Мікоцеле фронто-
орбітальної ділянки, 
Дніпро, Україна, 21-
22.11.2019р.;
– навчальному 
семінарі по радіології 
в отоларингології. 
Онлайн формат, 
Асоціація дитячих 
отоларингологів, 
Україна, 29.04.2020р.
Член Науковоо-
практичного 
товариства 
отоларингологів 
України
Член Ассоціації 
детячих 
отоларингологів 
України
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 13 
років.

336855 Крушинська 
Зоя 
Григорівна

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
магістра, 

Харківський 
регіональний 

інститут 
державного 
управління 

Національної 
академії 

державного 
управління 

при 
Президентові 
України, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

3 Соціальна 
медицина, 
громадське 
здоров’я та 
основи 
доказової 
медицини

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар,  
Диплом спеціаліста
ЛА ВЕ№ 007462 від 
27.06.1998 р.,
 Менеджер охорони 
здоров’я, кваліфікація 
- Магістр державного 
управління, Диплом 
магістра                      
ХА № 30762019 від 



1501 Державне 
управління

28.02.2007 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Соціальна медицина, 
громадське здоров'я 
та основи доказової 
медицини» 
підтверджена 
документом про освіту
та наявністю 
сертифіката лікаря-
спеціаліста зі 
спеціальності 
«організація та 
управління охороною 
здоров’я» (2017 р,).

Наукові публікації:
- Епідеміологічні та 
соціально-економічні 
особливості інфаркту 
міокарда та інсульту у 
хворих на цукровий 
діабет 2-го типу //  
Крушинська З.Г., 
Юзвенко Т.Ю., 
Паньків В.І. //  
Міжнародний 
ендокринологічний 
журнал. 2018; 5 (14): 
21-28.
- Частота серцево-
судинних ускладнень 
у хворих на цукровий 
діабет 2-го типу 
залежно від виду 
антигіперглікемізуюч
ої терапії // 
Крушинська З.Г., 
Юзвенко Т.Ю., 
Паньків В.І. //  
Міжнародний 
ендокринологічний 
журнал. 2018; 6 (14): 
36-44.
- Oncological pathology 
in type 2 diabetes 
patients and its effects 
on the effectiveness of 
the treatment of 
diabetes //  Krushinska 
Z. G., Yuzvenko T. Yu. 
// Journal of 
Education, Health and 
Sport. 2019;9(11): 337-
348.
- Супутня ендокринна 
патологія у хворих на 
цукровий діабет 2-го 
типу та її вплив на 
ефективність 
лікування //  
Крушинська З.Г. // 
Міжнародний 
ендокринологічний 
журнал. 2019; - Т. 15, 
№ 7. – С. 548-554.
-  Лікування 
хронічного 
гіпопаратиреозу у 
дорослих: сучасні 
погляди на 
діагностику і 
лікування (з огляду на 
останні клінічні 
настанови 
Європейського 
товариства з 
ендокринології) // 
Крушинська З.Г., 
Черенько М.С. //  



Клінічна 
ендокринологія та 
ендокринна хірургія, 
1(57) 2017, 90-94.
- Сучасні тренди 
оптимізації 
діагностики раку 
щитоподібної залози 
//  Крушинська З.Г., 
Ларін О.С., Черенько 
С.М., Черненко О.В., 
Сулаєва О.М.  // 
Клінічна 
ендокринологія та 
ендокринна хірургія, 
2(58), 2017, 19-29.
- Альфа-ліпоєва 
кислота в лікуванні 
ускладнень цукрового 
діабету // Крушинська 
З.Г., Юзвенко Т.Ю., 
Тарасенко С.О. //  
Клінічна 
ендокринологія та 
ендокринна хірургія, 
4(60), 2017, 23-30.
- Хвороби 
ендокринної системи 
в дітей України у 2017 
році: показники 
поширеності й 
захворюваності та їх 
динаміка// 
Крушинська З.Г., 
Зелінська Н.Б., 
Руденко Н.Г.  //  
Український журнал 
дитячої 
ендокринології, 2, 
2018. 5-15.
- Соціальні аспекти 
ведення пацієнтів із 
синдромом 
діабетичної стопи //  
Крушинська З.Г., 
Марченко О.В., 
Горобейко М,Б., 
Юзвенко Т.Ю., 
Гирявенко О.Я. // 
Ендокринологія. 2018. 
3 (23): 205-209.
- Ранее выявление 
субклинического 
атеросклероза и 
диабетической 
ангиопатии у 
пациентов с сахарным 
діабетом по 
результатам 
дуплексного 
сканирование артерій 
// Крушинська З.Г., 
Ковалевська О.А., 
Чувікіна І.О., Желіба 
О.М. //  Клінічна 
ендокринологія та 
ендокринна хірургія. 
2018; 4(64): 91-92.
- Інфаркт міокарду та 
інсульт у хворих на 
цукровий діабет 2 
типу: епідеміологічні 
та соціально-
економічні аспекти // 
Крушинська З.Г., //  
Клінічна 
ендокринологія та 
ендокринна хірургія. 
2018; 4(64): 93-94.
- Вплив етіологічних і 
соціальних факторів 



на розвиток та перебіг 
синдрому діабетичної 
стопи //  Крушинська 
З.Г., Юзвенко Т.Ю., 
Марченко О.В. // 
Ендокринологія. 2019; 
1 (24): 17-24.
- Оцінка якості життя 
хворих на цукровий 
діабет із синдромом 
діабетичної стопи до 
лікування та у 
віддалений період //  
Крушинська З.Г., 
Марченко О.В., 
Горобейко М,Б., 
Юзвенко Т.Ю. // 
Хірургія України. 
2019; 2: 43-47.
- Медичні та соціальні 
особливості цукрового 
діабету 2 типу у 
жителів сіл та міст //  
Крушинська З.Г. //  
Клінічна 
ендокринологія та 
ендокринна хірургія. 
2019; 3(67): 98-99 
(тези).
- Медикаментозна 
тактика ведення 
хворих на цукровий 
діабет 2 типу: вплив 
медичних та 
соціально-
економічних факторів 
на ефективність 
лікування // 
Крушинська З.Г., 
Юзвенко Т.Ю. //   
Проблеми 
ендокринної 
патології. 2019; 
спеціальний випуск: 
173-174 (тези).
- Ожиріння у хворих 
на цукровий діабет 2 
типу: медичні та 
соціальні аспекти // 
Крушинська З.Г., 
Юзвенко Т.Ю., Ткач 
С.М. // Клінічна 
ендокринологія та 
ендокринна хірургія. 
2019; 4: 36-44.

Видано: 
- Кризина Н.П., 
Матюха Л.Ф., 
Крушинська З.Г., 
Кондратюк Н.Ю., 
Слабкий В.Г. 
Первинна медико-
санітарна допомога на 
засадах сімейної 
медицини – проблеми 
та перспективи 
розвитку. Щорічна 
доповідь про стан 
здоров’я населення 
України та санітарно-
епідемічну ситуацію. 
2008 рік: 81–88 
(розділ в монографії)
- Слабкий Г.О., Лисак 
В.П., Ященко Ю.Б., 
Хобзей М.К., 
Левицький О.І., 
Шевченко М.В., 
Максимчук М.М., 
Крушинська З.Г., 



Бойко В.Я., Слабкий 
В.Г., Толстанов О.К. 
Методичні 
рекомендації стосовно 
розробки місцевими 
органами виконавчої 
влади та органами 
місцевого 
самоврядування 
планів заходів щодо 
спеціалізації закладів 
охорони здоров’я, 
оптимізації їх мережі 
та створення 
об’єднань таких 
закладів, зокрема 
міжрайонних. За ред. 
Г.О. Слабкого.  К., 
2010, 28 с.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 19 
років.

356360 Куц Павло 
Валерійович

В.о. 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
доктора наук 
ДД 003084, 

виданий 
14.02.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024919, 
виданий 

30.06.2004, 
Атестат 

професора 
12ПP 011118, 

виданий 
15.12.2015

16 Ортопедична 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог, Диплом
ЛК ВЕ №004166 від 
28.06.1996 р.
Науковим ступенем: 
доктор медичних наук 
(14.01.22) - 
«Стоматологія»,                                        
ДД № 003084 від 
14.02.2014 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматологія» та 
«Ортопедична 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем доктора 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія. 
Тема дисертації:
«Експериментально-
клінічна оцінка 
факторів, які 
впливають на 
стабільність зубних 
протезів, що 
опираються на 
імпланти», науковим 
ступенем доктора 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія. Тема 
дисертації:
«Прогнозування та 
профілактика 
ускладнень при 
дентальній 
імплантації (клініко-
експериментальне 
дослідження)» та 
наявністю 
сертифіката лікаря-
спеціаліста – 
Організація і 
управління охороно. 



Здоров’я (НМУ ім. 
О.О. богомольця, 
26.10.2016р.).
Наявність виданого 
підручника:
- Підручник «90 років 
стоматологічному 
факультету НМУ ім. 
О. О. Богомольця» / В. 
Ф. Москаленко, В. П. 
Неспрядько., В. О. 
Маланчук, Л. В. 
Харьков, Л. М. 
Яковенко, А. В. 
Борисенко, Л. О. 
Хоменко, П. С. Фліс, 
М. М. Лук’янець, М. 
Ю. Антоненко, К. Є. 
Печковський, І. Л. 
Чехова, П. В. Куц / 
Науковий редактор: д. 
ф. н., завідувач 
кафедри історії та 
стилістики 
української мови 
Київського 
національного 
університету ім. Т. Г. 
Шевченка, проф. Л. І. 
Шевченко / 
Рецензенти: д. м. н. 
проф. О. В. Павленко, 
д. м .н., проф. С. І. 
Дорошенко / 
Рекомендовано МОЗ 
України та МОН 
України як 
навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів 
(лист N 1/11-5412 від 
21.06.2010) / УДК 
378.096:616.31]:061.75
″451.90″:378.661 (477-
25).
- Підручник 
«Дентальна 
імплантологія» / П. В. 
Куц, В. П. Неспрядько 
/ 2009 р. / УДК: 
616.31476:616.716.8?
089.843?031.
Підручник 
«Дентальная 
имплантология. 
Основы теории и 
практики. 2 издание» 
/  В.П. Неспрядько, 
П.В. Куц / Киев: 
«Саммит-книга», 
2015. – 348 с.
Навчальний посібник 
«Дентальная 
имплантология. 
Основы теории и 
практики» / В.П. 
Неспрядько, П.В. Куц 
/ Київ: «Самміт», 
2016. – 425 с.
Наявність патентів: 
- Патент № 103910. 
Пристрій для 
позиціонування 
щелеп в 
конструктивному 
прикусі для 
виготовлення 
лікувальних шин.
- Патент № 67384. 
Спосіб моделювання 
остеопорозу на тлі 



гіперглікемії. 
- Патент № 67116. 
Спосіб моделювання 
остеоінтеграції на 
фоні остеопорозу.
- Патент № 56860. 
Коронка для 
встановлення на 
імплант.
- Патент № 49453. 
Спосіб прогнозування 
дентальних 
периімплантитів.
- Патент № 49380. 
Спосіб зняття 
відбитків щелеп.
- Патент № 49379. 
Комбінована 
індивідуальна 
відбиткові ложка.
- Патент № 49371. 
Спосіб прогнозування 
відторгнення 
стоматологічних 
титанових імплантів.
- Патент № 10112. 
Вимірювач ложа для 
імплантат.
- Патент № 7315. 
Мостоподібний протез 
на імплантах.
- Патент № 62637. 
Спосіб виготовлення 
оклюзійно-
хірургічного шаблона.
- Патент № 57661. 
Зубний імплант
Член редакційної 
колегії науково-
практичного журналу 
МОЗ України 
«Лікарська справа».

Професор
кафедри ортопедична 
стоматологія 
12ПР № 011118  від 
15.12.2015р.
Указом президента 
України від 
08.02.2010 р.  № 128 
присвоєно почесне 
звання «Заслужений 
лікар України» 
посвідчення № 3954.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 19 
років.

271436 Колосова 
Катерина 
Юріївна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

110106 
Стоматологiя, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 040604, 
виданий 

28.02.2017

3 Пропедевтика 
дитячої 
терапевтичної 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою:
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог,  Диплом  
КВ № 35151853 від 
26.06.2008 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.01.22 - 
«Стоматологія»,  
ДК №040604 від 
28.02.2017 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Терапевтична 
стоматологія» 



підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія.  
Тема дисертації:
«Особливості перебігу 
та обгрунтування 
лікування червоного 
плескатого лишаю 
слизової оболонки 
порожнини рота у 
хворих на цукровий 
діабет».
Наукова робота:
- Колосова Е. Ю. 
Оптимизация 
местного лечения 
тяжелых клинических 
форм красного 
плоского лишая 
слизистой оболочки 
полости рта / Е. Ю. 
Колосова // Аптеки 
Казахстана. - 2019. - 
№1(29) - С. 32-36.;
- Колосова К. Ю. 
Епідеміологічні 
аспекти патології 
тканин пародонту у 
хворих на цукровий 
діабет / К. Ю. 
Колосова // 
Матеріали 5 
Міжнародної 
стоматологічної 
конференції студентів 
та молодих вчених 
«Актуальні питання 
науково-практичної 
стоматології». – 
Ужгород, 2016. – С. 
250–252;
- Колосова К. Ю. 
Ефективність місцевої 
терапії червоного 
плескатого лишаю 
слизової оболонки 
порожнини рота / К. 
Ю. Колосова // 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції молодих 
вчених «Інновації 
молодих вчених 
медиків і їх 
впровадження в 
практичну охорону 
здоров’я». – Київ, 
2015. – С. 53–55.
- Пат. 100554 Україна, 
МПК А61Р (2015.01). 
Спосіб місцевого 
лікування важких 
клінічних форм 
червоного плескатого 
лишаю слизової 
оболонки порожнини 
рота / К. Ю. Колосова. 
– № u201502196 ; 
заявл. 12.03.2015 ; 
опубл. 27.07.2015, 
Бюл. № 14.

334799 Зволинська 
Аліса 
Михайлівна

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 
медичний 

35 Ортодонтія Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 



стоматологічн
ий інститут, рік 

закінчення: 
1962, 

спеціальність: 
7.110106 

Стоматологія, 
Диплом 

кандидата наук 
MД 011128, 

виданий 
29.05.1980

спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог, 
Диплом 
Н № 617364 від 
29.06.1962 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.01.22 - 
«Стоматологія»,  
Диплом 
МД № 011128 від 
25.02.1981р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Ортодонтія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія, та 
наявністю свідоцтва 
про підтвердження 
ВИЩОЇ 
кваліфікаційної 
категорії зі 
спеціальності 
Ортодонтія 
(Машинобудівна 
академія                          
м. Краматорськ, 2018 
р.).
Наукова робота:
- Norwegian Journal of 
development of the 
International Science, 
№9/2017, Осло , 
Норвегія
Kochkina N., 
Zvolinskaya A., 
Marchenko N.
INFLUENCE 
PECULIARITIES OF 
PARTIAL
INTERCHANGABLE 
LAMINAR 
PROSTHESES
ON MICRO FLORA OF 
PROSTHESES BED 
AND
ORAL CAVITY AT 
DISEASES OF
PARODONTUM 
TISSUES;
- ISPC WORLD Science,  
International Scientific 
and Practical
Conference
“WORLD SCIENCE”№ 
8(24), Vol.3, August 
2017, 
(July 31, 2017, Ajman, 
UAE)
Kochkina Nataliya, 
Zvolinskaya Alisa, 
Marchenko Natalia
CLINICAL 
DEFINITION OF RISK 
FACTORS FOR 
COMPLICATION 
DEVELOPMENT
AT PROSTHETICS 
WITH PARTIAL 
INTERCHANGABLE 
LAMINAR 
PROSTHESES;
- Web of Scholar  
Multidisciplinary 



Scientific Journal. 
Ukraine. 5(14), August 
2017. 
   Social Prolems to 
conversequences 
sucking habit in 
children.
Ph.  D. Assistant  
Zvolinska A.,
Ph.  D. Assistant   
Kochkina N.,
Master of medicine, 
Assistant  Yacouvchk V.
Privat hiqher 
educational 
establishment « Kyiv 
Medical University».
Department Ortopedic 
stomatology  and 
Ortodontics;
Departament of 
Therapeutic Dentistry;
- A megaglossia and her 
role are in forming of 
anomalies   of bite.
   Privat hsgher 
educational 
establishment  «Kyiv 
medical University”
Zvolinska A.   -  Ph. 
D.Assistant of the 
Departament 
Orthopedic stomatology 
and Ortodontics.
 Kochkina N.  -  
Assistant of the 
Departament of 
Therapeutic Dentistry.
Yacovchuk V.  -  master 
of medicine, Assistant 
of the Departament 
Ortopedic stomatology 
and Ortodontics
United Iornal Vorse 3а, 
13418 Tallinn, Эстония. 
№ 8, 2017;
- Зволинська А.М., 
Мозолюк О.Ю.,                    
« Порушення постави 
та прикусу у дітей і 
підлітків як чинник 
розвитку 
неправильногоприкус
у» К.:Современная 
стоматологія 
№1(90)2018;
- Мозолюк О.Ю., 
Зволинська А.М., 
Моложанов  І.О.: 
навчальнй посібник 
для студентів 
стоматологічних 
факультетів . 
«Композитные 
материалы в 
терапевтической 
стоматологи» 
К.:КиМУ 2017.-60с.;
- Зволинська А.М., 
Моложанов  І.О.: 
навчальнй посібник 
для студентів 
стоматологічних 
факультетів. 
«Профілактика 
ортодонтичної 
патології» К.:КиМУ 
2017.;
- Зволинська А.М., 
Моложанов  
І.О.Суржанський С .К 



навчальнй посібник 
для студентів 
стоматологічних 
факультетів « 
Планування, 
виготовлення та 
виправлення помилок 
при виготовленні 
знімних протезів» 
К.:КиМУ 2017;
- Зволинська А.М.,Н. 
Зелененко . Шкідливі 
звички та прикус у 
дітей: навчально-
методичний посібник 
2015.-99с.;
- Зволинська А.М., 
Мозолюк О.Ю., 
Моложанов  
І.О.Ортодонтія: 
навчально-
методичний посібник 
для студентів 
стоматологічних 
факультетів. К.:КиМУ 
2017.-52с.;
- Зволинська А.М.,  
Ортодонтія: 
Профілактика 
зубощелепних 
аномалій та 
деформацій : 
методичні вказівки до 
практичних занять 
для студентів 3 курсу 
стоматологічних 
факультетів 6 
семестру.К. КиМУ 
2017;
- Моложанов 
І.О.,Ткачук Н.М., 
Зволинська А.М. 
Стоматологічні 
аспекти синдрому 
набутого 
імунодефіциту.
(СНІД),Навчально-
методичний посібник 
для студентів.  Київ. 
Видавництво  КиМУ. 
2020;
- Зволінська А.М., 
к.м.н., Мозолюк О.Ю. 
–к.м.н. Ортодонтія: 
Навчально_ 
методичний посібник 
до практичних занять 
для студентів 
стоматологічних 
факультетів. Київ, 
Видавництво : КиМУ. 
2020 г.
Дійсний член 
Міжнародної академії 
культури безпеки, 
екології та здоров’я 
«МАКБЕЗ».
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 50 
років.

334799 Зволинська 
Аліса 
Михайлівна

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 
медичний 

стоматологічн
ий інститут, рік 

закінчення: 

35 Ортодонтія Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-



1962, 
спеціальність: 

7.110106 
Стоматологія, 

Диплом 
кандидата наук 

MД 011128, 
виданий 

29.05.1980

стоматолог, 
Диплом 
Н № 617364 від 
29.06.1962 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.01.22 - 
«Стоматологія»,  
Диплом 
МД № 011128 від 
25.02.1981р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Ортодонтія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія, та 
наявністю свідоцтва 
про підтвердження 
ВИЩОЇ 
кваліфікаційної 
категорії зі 
спеціальності 
Ортодонтія 
(Машинобудівна 
академія                          
м. Краматорськ, 2018 
р.).
Наукова робота:
- Norwegian Journal of 
development of the 
International Science, 
№9/2017, Осло , 
Норвегія
Kochkina N., 
Zvolinskaya A., 
Marchenko N.
INFLUENCE 
PECULIARITIES OF 
PARTIAL
INTERCHANGABLE 
LAMINAR 
PROSTHESES
ON MICRO FLORA OF 
PROSTHESES BED 
AND
ORAL CAVITY AT 
DISEASES OF
PARODONTUM 
TISSUES;
- ISPC WORLD Science,  
International Scientific 
and Practical
Conference
“WORLD SCIENCE”№ 
8(24), Vol.3, August 
2017, 
(July 31, 2017, Ajman, 
UAE)
Kochkina Nataliya, 
Zvolinskaya Alisa, 
Marchenko Natalia
CLINICAL 
DEFINITION OF RISK 
FACTORS FOR 
COMPLICATION 
DEVELOPMENT
AT PROSTHETICS 
WITH PARTIAL 
INTERCHANGABLE 
LAMINAR 
PROSTHESES;
- Web of Scholar  
Multidisciplinary 
Scientific Journal. 
Ukraine. 5(14), August 
2017. 



   Social Prolems to 
conversequences 
sucking habit in 
children.
Ph.  D. Assistant  
Zvolinska A.,
Ph.  D. Assistant   
Kochkina N.,
Master of medicine, 
Assistant  Yacouvchk V.
Privat hiqher 
educational 
establishment « Kyiv 
Medical University».
Department Ortopedic 
stomatology  and 
Ortodontics;
Departament of 
Therapeutic Dentistry;
- A megaglossia and her 
role are in forming of 
anomalies   of bite.
   Privat hsgher 
educational 
establishment  «Kyiv 
medical University”
Zvolinska A.   -  Ph. 
D.Assistant of the 
Departament 
Orthopedic stomatology 
and Ortodontics.
 Kochkina N.  -  
Assistant of the 
Departament of 
Therapeutic Dentistry.
Yacovchuk V.  -  master 
of medicine, Assistant 
of the Departament 
Ortopedic stomatology 
and Ortodontics
United Iornal Vorse 3а, 
13418 Tallinn, Эстония. 
№ 8, 2017;
- Зволинська А.М., 
Мозолюк О.Ю.,                    
« Порушення постави 
та прикусу у дітей і 
підлітків як чинник 
розвитку 
неправильногоприкус
у» К.:Современная 
стоматологія 
№1(90)2018;
- Мозолюк О.Ю., 
Зволинська А.М., 
Моложанов  І.О.: 
навчальнй посібник 
для студентів 
стоматологічних 
факультетів . 
«Композитные 
материалы в 
терапевтической 
стоматологи» 
К.:КиМУ 2017.-60с.;
- Зволинська А.М., 
Моложанов  І.О.: 
навчальнй посібник 
для студентів 
стоматологічних 
факультетів. 
«Профілактика 
ортодонтичної 
патології» К.:КиМУ 
2017.;
- Зволинська А.М., 
Моложанов  
І.О.Суржанський С .К 
навчальнй посібник 
для студентів 
стоматологічних 



факультетів « 
Планування, 
виготовлення та 
виправлення помилок 
при виготовленні 
знімних протезів» 
К.:КиМУ 2017;
- Зволинська А.М.,Н. 
Зелененко . Шкідливі 
звички та прикус у 
дітей: навчально-
методичний посібник 
2015.-99с.;
- Зволинська А.М., 
Мозолюк О.Ю., 
Моложанов  
І.О.Ортодонтія: 
навчально-
методичний посібник 
для студентів 
стоматологічних 
факультетів. К.:КиМУ 
2017.-52с.;
- Зволинська А.М.,  
Ортодонтія: 
Профілактика 
зубощелепних 
аномалій та 
деформацій : 
методичні вказівки до 
практичних занять 
для студентів 3 курсу 
стоматологічних 
факультетів 6 
семестру.К. КиМУ 
2017;
- Моложанов 
І.О.,Ткачук Н.М., 
Зволинська А.М. 
Стоматологічні 
аспекти синдрому 
набутого 
імунодефіциту.
(СНІД),Навчально-
методичний посібник 
для студентів.  Київ. 
Видавництво  КиМУ. 
2020;
- Зволінська А.М., 
к.м.н., Мозолюк О.Ю. 
–к.м.н. Ортодонтія: 
Навчально_ 
методичний посібник 
до практичних занять 
для студентів 
стоматологічних 
факультетів. Київ, 
Видавництво : КиМУ. 
2020 г.
Дійсний член 
Міжнародної академії 
культури безпеки, 
екології та здоров’я 
«МАКБЕЗ».
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 50 
років.

336855 Крушинська 
Зоя 
Григорівна

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
магістра, 

Харківський 
регіональний 

інститут 
державного 
управління 

Національної 
академії 

державного 
управління 

при 
Президентові 

3 Соціальна 
медицина, 
громадське 
здоров’я та 
основи 
доказової 
медицини

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Лікувальна справа, 
кваліфікація – Лікар,  
Диплом спеціаліста
ЛА ВЕ№ 007462 від 
27.06.1998 р.,
 Менеджер охорони 
здоров’я, кваліфікація 



України, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 
1501 Державне 

управління

- Магістр державного 
управління, Диплом 
магістра                      
ХА № 30762019 від 
28.02.2007 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Соціальна медицина, 
громадське здоров'я 
та основи доказової 
медицини» 
підтверджена 
документом про освіту
та наявністю 
сертифіката лікаря-
спеціаліста зі 
спеціальності 
«організація та 
управління охороною 
здоров’я» (2017 р,).

Наукові публікації:
- Епідеміологічні та 
соціально-економічні 
особливості інфаркту 
міокарда та інсульту у 
хворих на цукровий 
діабет 2-го типу //  
Крушинська З.Г., 
Юзвенко Т.Ю., 
Паньків В.І. //  
Міжнародний 
ендокринологічний 
журнал. 2018; 5 (14): 
21-28.
- Частота серцево-
судинних ускладнень 
у хворих на цукровий 
діабет 2-го типу 
залежно від виду 
антигіперглікемізуюч
ої терапії // 
Крушинська З.Г., 
Юзвенко Т.Ю., 
Паньків В.І. //  
Міжнародний 
ендокринологічний 
журнал. 2018; 6 (14): 
36-44.
- Oncological pathology 
in type 2 diabetes 
patients and its effects 
on the effectiveness of 
the treatment of 
diabetes //  Krushinska 
Z. G., Yuzvenko T. Yu. 
// Journal of 
Education, Health and 
Sport. 2019;9(11): 337-
348.
- Супутня ендокринна 
патологія у хворих на 
цукровий діабет 2-го 
типу та її вплив на 
ефективність 
лікування //  
Крушинська З.Г. // 
Міжнародний 
ендокринологічний 
журнал. 2019; - Т. 15, 
№ 7. – С. 548-554.
-  Лікування 
хронічного 
гіпопаратиреозу у 
дорослих: сучасні 
погляди на 
діагностику і 
лікування (з огляду на 
останні клінічні 
настанови 
Європейського 



товариства з 
ендокринології) // 
Крушинська З.Г., 
Черенько М.С. //  
Клінічна 
ендокринологія та 
ендокринна хірургія, 
1(57) 2017, 90-94.
- Сучасні тренди 
оптимізації 
діагностики раку 
щитоподібної залози 
//  Крушинська З.Г., 
Ларін О.С., Черенько 
С.М., Черненко О.В., 
Сулаєва О.М.  // 
Клінічна 
ендокринологія та 
ендокринна хірургія, 
2(58), 2017, 19-29.
- Альфа-ліпоєва 
кислота в лікуванні 
ускладнень цукрового 
діабету // Крушинська 
З.Г., Юзвенко Т.Ю., 
Тарасенко С.О. //  
Клінічна 
ендокринологія та 
ендокринна хірургія, 
4(60), 2017, 23-30.
- Хвороби 
ендокринної системи 
в дітей України у 2017 
році: показники 
поширеності й 
захворюваності та їх 
динаміка// 
Крушинська З.Г., 
Зелінська Н.Б., 
Руденко Н.Г.  //  
Український журнал 
дитячої 
ендокринології, 2, 
2018. 5-15.
- Соціальні аспекти 
ведення пацієнтів із 
синдромом 
діабетичної стопи //  
Крушинська З.Г., 
Марченко О.В., 
Горобейко М,Б., 
Юзвенко Т.Ю., 
Гирявенко О.Я. // 
Ендокринологія. 2018. 
3 (23): 205-209.
- Ранее выявление 
субклинического 
атеросклероза и 
диабетической 
ангиопатии у 
пациентов с сахарным 
діабетом по 
результатам 
дуплексного 
сканирование артерій 
// Крушинська З.Г., 
Ковалевська О.А., 
Чувікіна І.О., Желіба 
О.М. //  Клінічна 
ендокринологія та 
ендокринна хірургія. 
2018; 4(64): 91-92.
- Інфаркт міокарду та 
інсульт у хворих на 
цукровий діабет 2 
типу: епідеміологічні 
та соціально-
економічні аспекти // 
Крушинська З.Г., //  
Клінічна 
ендокринологія та 



ендокринна хірургія. 
2018; 4(64): 93-94.
- Вплив етіологічних і 
соціальних факторів 
на розвиток та перебіг 
синдрому діабетичної 
стопи //  Крушинська 
З.Г., Юзвенко Т.Ю., 
Марченко О.В. // 
Ендокринологія. 2019; 
1 (24): 17-24.
- Оцінка якості життя 
хворих на цукровий 
діабет із синдромом 
діабетичної стопи до 
лікування та у 
віддалений період //  
Крушинська З.Г., 
Марченко О.В., 
Горобейко М,Б., 
Юзвенко Т.Ю. // 
Хірургія України. 
2019; 2: 43-47.
- Медичні та соціальні 
особливості цукрового 
діабету 2 типу у 
жителів сіл та міст //  
Крушинська З.Г. //  
Клінічна 
ендокринологія та 
ендокринна хірургія. 
2019; 3(67): 98-99 
(тези).
- Медикаментозна 
тактика ведення 
хворих на цукровий 
діабет 2 типу: вплив 
медичних та 
соціально-
економічних факторів 
на ефективність 
лікування // 
Крушинська З.Г., 
Юзвенко Т.Ю. //   
Проблеми 
ендокринної 
патології. 2019; 
спеціальний випуск: 
173-174 (тези).
- Ожиріння у хворих 
на цукровий діабет 2 
типу: медичні та 
соціальні аспекти // 
Крушинська З.Г., 
Юзвенко Т.Ю., Ткач 
С.М. // Клінічна 
ендокринологія та 
ендокринна хірургія. 
2019; 4: 36-44.

Видано: 
- Кризина Н.П., 
Матюха Л.Ф., 
Крушинська З.Г., 
Кондратюк Н.Ю., 
Слабкий В.Г. 
Первинна медико-
санітарна допомога на 
засадах сімейної 
медицини – проблеми 
та перспективи 
розвитку. Щорічна 
доповідь про стан 
здоров’я населення 
України та санітарно-
епідемічну ситуацію. 
2008 рік: 81–88 
(розділ в монографії)
- Слабкий Г.О., Лисак 
В.П., Ященко Ю.Б., 
Хобзей М.К., 



Левицький О.І., 
Шевченко М.В., 
Максимчук М.М., 
Крушинська З.Г., 
Бойко В.Я., Слабкий 
В.Г., Толстанов О.К. 
Методичні 
рекомендації стосовно 
розробки місцевими 
органами виконавчої 
влади та органами 
місцевого 
самоврядування 
планів заходів щодо 
спеціалізації закладів 
охорони здоров’я, 
оптимізації їх мережі 
та створення 
об’єднань таких 
закладів, зокрема 
міжрайонних. За ред. 
Г.О. Слабкого.  К., 
2010, 28 с.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 19 
років.

363297 Зоріна Олеся 
Вікторівна

Доцент, 
Сумісництв
о

Медичний Диплом 
доктора наук 
ДД 009936, 

виданий 
02.07.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 039388, 
виданий 

15.02.2007, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
002162, 
виданий 

25.02.2016

15 Гігієна та 
екологія

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Водопостачання, 
каналізація, 
раціональне 
використання і 
охорона водних 
ресурсів, кваліфікація 
– Інженер-
будівельник,                          
Диплом з відзнакою
КН № 900736  від 
30.06.1994 р.
Науковим ступенем:
кандидат біологічних 
наук
 14.02.01 - «Гігієна», 
ДК № 039388 від 
15.02.2007 р., доктор 
біологічних наук 
14.02.01 «Гігієна та 
професійна 
патологія», ДД № 
009936 від 02.07.2020 
р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Гігієна та екологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем доктора 
біологічних наук із 
спеціальності 14.02.01 
– Гігієна та 
професійна патологія. 
Тема дисертації:
«Гігієнічні проблеми 
питного 
водопостачання 
України та шляхи їх 
вирішення в умовах 
євроінтеграції»
За результатами 
досліджень Зоріної 
О.В. розроблено та 
впроваджено:
1. Зміни до Закону 
України «Про питну 
воду, питне 



водопостачання та 
водовідведення» 
внесені згідно з 
Законом України від 
15.05.2018р. № 2417-
VIII
(лист від 26.07.16 р. № 
21/2141 ДУ «ІГЗ ім. 
О.М. Марзєєва 
НАМНУ»).
2. державні санітарні 
норми та правила 
2.2.4-171-10 «Гігієнічні 
вимоги до води 
питної, призначеної 
для споживання 
людиною» (наказ 
МОЗ України від 
12.05.2010 р.         № 
400, зареєстровано в 
Міністерстві юстиції 
України 01.07.20 р. за                  
№ 452/17747).
3. Зміни до 
Державних санітарних 
норм та правил 2.2.4-
171-10 «Гігієнічні 
вимоги до води 
питної, призначеної 
для споживання 
людиною» (наказ 
МОЗ України від 
15.08.2011 р. № 505, 
лист ДУ «ІГМЕ ім. 
О.М. Марзєєва 
НАМНУ від 06.10.10 р. 
№ 1.02/5053).
4. Державний 
гігієнічний норматив 
«Показники безпеки 
та якості фасованої 
питної води» 
(постанова в.о. 
головного державного 
санітарного лікаря 
Украни від 04.09.08 р. 
№ 12, лист ДУ «ІГМЕ             
ім. О.М. Марзєєва 
НАМНУ»                     
від 03.09.08 р. № 
21.2/4928).
5. Державні будівельні 
норми В.2.5-74:2013 
«Водопостачання. 
Зовнішні мережі та 
споруди. Основні 
положення 
проектування» 
(накази Міністерства 
регіонального 
розвитку будівництва 
та житлово-
комунального 
господарства України 
від 08.04.2013 р. № 
113 та від 28.08.2013 р. 
№ 410).
6. ТІ 36.0-20674041-
001:2018 
«Технологічна 
інструкція з 
виробництва питної 
води» ТОВ «ЛГЗ 
«ПРАЙМ» (висновок 
державної санітарно-
епідеміологічної 
експертизи 
Держпродспоживслуж
би від 19.10.2018 р. № 
602-123-20-2/43799).
Наукові публікації:



- Інтегральна оцінка 
якості вод річки 
Дніпро з визначенням 
радіаційної активності 
у місцях питних 
водозаборів та питних 
водопровідних 
станцій // Зоріна О.В., 
Антомонов М.Ю. // 
Проблеми радіаційної 
медицини та 
радіобіології, 20018. 
Вип. 23. С. 82-95 
(журнал категорії 
«А»).
- Наукове 
обґрунтування 
розробленого порядку 
інформування 
споживачів питної 
води // Довкілля та 
здоров’я. 2018. Вип. 3 
(88). С. 22-26
- Наукові аспекти 
забезпечення 
населення 
привізними питними 
водами // Екологія та 
ноосферологія. 2018. 
№ 29 (1). С. 42-46.
- Результати 
моніторингу якості 
питних вод фасованих 
і доочищених з пуктів 
розливу за санітарно-
хімічними 
показниками // 
Наукове сходження: 
Біологічні науки. 
ScienceRise: Biolodgical 
Science. 2018. № 2 
(11). С. 9-15.
- Результати 
гігієнічного 
моніторингу питної 
води поліпшеної 
якості в Україні // 
Гігієна населених 
місць : зб.наук. пр. 
К.,2019. Вип. 69. С. 72-
78.
- До питання 
корегування 
нормативу 
«перманганат на 
окиснюваність» у 
водопровідних питних 
водах, що 
виготовляються з 
поверхневих джерел 
// Актуальні питання 
гігієни та екологічної 
безпеки України : зб. 
тез доп. наук.-практ. 
конф. молодих 
вчених. Київ, 2019. 
Вип. 19. С. 108-111.
- «Гігієнічні вимоги до 
води питної, 
призначеної для 
споживання 
людиною» та 
необхідність 
подальшої 
імплементації в 
Україні європейського 
водного 
законодавства // 
Водопостачання та 
водовідведення. 2020. 
№ 3. С. 19-21.



Старший науковий 
співробітник із 
спеціальності 
«гігієна та професійна 
патологія»  Атестат АС 
№ 002162 
від 25.02.2016 р.

271436 Колосова 
Катерина 
Юріївна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

110106 
Стоматологiя, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 040604, 
виданий 

28.02.2017

3 Пропедевтика 
терапевтичної 
стоматології

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою:
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог,  Диплом  
КВ № 35151853 від 
26.06.2008 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.01.22 - 
«Стоматологія»,  
ДК №040604 від 
28.02.2017 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Терапевтична 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія.  
Тема дисертації:
«Особливості перебігу 
та обгрунтування 
лікування червоного 
плескатого лишаю 
слизової оболонки 
порожнини рота у 
хворих на цукровий 
діабет».
Наукова робота:
- Колосова Е. Ю. 
Оптимизация 
местного лечения 
тяжелых клинических 
форм красного 
плоского лишая 
слизистой оболочки 
полости рта / Е. Ю. 
Колосова // Аптеки 
Казахстана. - 2019. - 
№1(29) - С. 32-36.;
- Колосова К. Ю. 
Епідеміологічні 
аспекти патології 
тканин пародонту у 
хворих на цукровий 
діабет / К. Ю. 
Колосова // 
Матеріали 5 
Міжнародної 
стоматологічної 
конференції студентів 
та молодих вчених 
«Актуальні питання 
науково-практичної 
стоматології». – 
Ужгород, 2016. – С. 
250–252;
- Колосова К. Ю. 
Ефективність місцевої 
терапії червоного 
плескатого лишаю 
слизової оболонки 
порожнини рота / К. 



Ю. Колосова // 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції молодих 
вчених «Інновації 
молодих вчених 
медиків і їх 
впровадження в 
практичну охорону 
здоров’я». – Київ, 
2015. – С. 53–55.
- Пат. 100554 Україна, 
МПК А61Р (2015.01). 
Спосіб місцевого 
лікування важких 
клінічних форм 
червоного плескатого 
лишаю слизової 
оболонки порожнини 
рота / К. Ю. Колосова. 
– № u201502196 ; 
заявл. 12.03.2015 ; 
опубл. 27.07.2015, 
Бюл. № 14.

356360 Куц Павло 
Валерійович

В.о. 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
доктора наук 
ДД 003084, 

виданий 
14.02.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024919, 
виданий 

30.06.2004, 
Атестат 

професора 
12ПP 011118, 

виданий 
15.12.2015

16 Профілактика 
стоматологічн
их 
захворювань

Кваліфікація 
відповідно до 
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог, Диплом
ЛК ВЕ №004166 від 
28.06.1996 р.
Науковим ступенем: 
доктор медичних наук 
(14.01.22) - 
«Стоматологія»,                                        
ДД № 003084 від 
14.02.2014 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматологія» та 
«Ортопедична 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем доктора 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія. 
Тема дисертації:
«Експериментально-
клінічна оцінка 
факторів, які 
впливають на 
стабільність зубних 
протезів, що 
опираються на 
імпланти», науковим 
ступенем доктора 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія. Тема 
дисертації:
«Прогнозування та 
профілактика 
ускладнень при 
дентальній 
імплантації (клініко-
експериментальне 
дослідження)» та 
наявністю 
сертифіката лікаря-
спеціаліста – 



Організація і 
управління охороно. 
Здоров’я (НМУ ім. 
О.О. богомольця, 
26.10.2016р.).
Наявність виданого 
підручника:
- Підручник «90 років 
стоматологічному 
факультету НМУ ім. 
О. О. Богомольця» / В. 
Ф. Москаленко, В. П. 
Неспрядько., В. О. 
Маланчук, Л. В. 
Харьков, Л. М. 
Яковенко, А. В. 
Борисенко, Л. О. 
Хоменко, П. С. Фліс, 
М. М. Лук’янець, М. 
Ю. Антоненко, К. Є. 
Печковський, І. Л. 
Чехова, П. В. Куц / 
Науковий редактор: д. 
ф. н., завідувач 
кафедри історії та 
стилістики 
української мови 
Київського 
національного 
університету ім. Т. Г. 
Шевченка, проф. Л. І. 
Шевченко / 
Рецензенти: д. м. н. 
проф. О. В. Павленко, 
д. м .н., проф. С. І. 
Дорошенко / 
Рекомендовано МОЗ 
України та МОН 
України як 
навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів 
(лист N 1/11-5412 від 
21.06.2010) / УДК 
378.096:616.31]:061.75
″451.90″:378.661 (477-
25).
- Підручник 
«Дентальна 
імплантологія» / П. В. 
Куц, В. П. Неспрядько 
/ 2009 р. / УДК: 
616.31476:616.716.8?
089.843?031.
Підручник 
«Дентальная 
имплантология. 
Основы теории и 
практики. 2 издание» 
/  В.П. Неспрядько, 
П.В. Куц / Киев: 
«Саммит-книга», 
2015. – 348 с.
Навчальний посібник 
«Дентальная 
имплантология. 
Основы теории и 
практики» / В.П. 
Неспрядько, П.В. Куц 
/ Київ: «Самміт», 
2016. – 425 с.
Наявність патентів: 
- Патент № 103910. 
Пристрій для 
позиціонування 
щелеп в 
конструктивному 
прикусі для 
виготовлення 
лікувальних шин.
- Патент № 67384. 



Спосіб моделювання 
остеопорозу на тлі 
гіперглікемії. 
- Патент № 67116. 
Спосіб моделювання 
остеоінтеграції на 
фоні остеопорозу.
- Патент № 56860. 
Коронка для 
встановлення на 
імплант.
- Патент № 49453. 
Спосіб прогнозування 
дентальних 
периімплантитів.
- Патент № 49380. 
Спосіб зняття 
відбитків щелеп.
- Патент № 49379. 
Комбінована 
індивідуальна 
відбиткові ложка.
- Патент № 49371. 
Спосіб прогнозування 
відторгнення 
стоматологічних 
титанових імплантів.
- Патент № 10112. 
Вимірювач ложа для 
імплантат.
- Патент № 7315. 
Мостоподібний протез 
на імплантах.
- Патент № 62637. 
Спосіб виготовлення 
оклюзійно-
хірургічного шаблона.
- Патент № 57661. 
Зубний імплант
Член редакційної 
колегії науково-
практичного журналу 
МОЗ України 
«Лікарська справа».

Професор
кафедри ортопедична 
стоматологія 
12ПР № 011118  від 
15.12.2015р.
Указом президента 
України від 
08.02.2010 р.  № 128 
присвоєно почесне 
звання «Заслужений 
лікар України» 
посвідчення № 3954.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 19 
років.
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закінчення: 
1962, 
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Диплом 

кандидата наук 
MД 011128, 

виданий 
29.05.1980
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підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
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кваліфікація – Лікар-
стоматолог, 
Диплом 
Н № 617364 від 
29.06.1962 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.01.22 - 
«Стоматологія»,  
Диплом 
МД № 011128 від 



25.02.1981р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Ортодонтія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія, та 
наявністю свідоцтва 
про підтвердження 
ВИЩОЇ 
кваліфікаційної 
категорії зі 
спеціальності 
Ортодонтія 
(Машинобудівна 
академія                          
м. Краматорськ, 2018 
р.).
Наукова робота:
- Norwegian Journal of 
development of the 
International Science, 
№9/2017, Осло , 
Норвегія
Kochkina N., 
Zvolinskaya A., 
Marchenko N.
INFLUENCE 
PECULIARITIES OF 
PARTIAL
INTERCHANGABLE 
LAMINAR 
PROSTHESES
ON MICRO FLORA OF 
PROSTHESES BED 
AND
ORAL CAVITY AT 
DISEASES OF
PARODONTUM 
TISSUES;
- ISPC WORLD Science,  
International Scientific 
and Practical
Conference
“WORLD SCIENCE”№ 
8(24), Vol.3, August 
2017, 
(July 31, 2017, Ajman, 
UAE)
Kochkina Nataliya, 
Zvolinskaya Alisa, 
Marchenko Natalia
CLINICAL 
DEFINITION OF RISK 
FACTORS FOR 
COMPLICATION 
DEVELOPMENT
AT PROSTHETICS 
WITH PARTIAL 
INTERCHANGABLE 
LAMINAR 
PROSTHESES;
- Web of Scholar  
Multidisciplinary 
Scientific Journal. 
Ukraine. 5(14), August 
2017. 
   Social Prolems to 
conversequences 
sucking habit in 
children.
Ph.  D. Assistant  
Zvolinska A.,
Ph.  D. Assistant   
Kochkina N.,
Master of medicine, 
Assistant  Yacouvchk V.



Privat hiqher 
educational 
establishment « Kyiv 
Medical University».
Department Ortopedic 
stomatology  and 
Ortodontics;
Departament of 
Therapeutic Dentistry;
- A megaglossia and her 
role are in forming of 
anomalies   of bite.
   Privat hsgher 
educational 
establishment  «Kyiv 
medical University”
Zvolinska A.   -  Ph. 
D.Assistant of the 
Departament 
Orthopedic stomatology 
and Ortodontics.
 Kochkina N.  -  
Assistant of the 
Departament of 
Therapeutic Dentistry.
Yacovchuk V.  -  master 
of medicine, Assistant 
of the Departament 
Ortopedic stomatology 
and Ortodontics
United Iornal Vorse 3а, 
13418 Tallinn, Эстония. 
№ 8, 2017;
- Зволинська А.М., 
Мозолюк О.Ю.,                    
« Порушення постави 
та прикусу у дітей і 
підлітків як чинник 
розвитку 
неправильногоприкус
у» К.:Современная 
стоматологія 
№1(90)2018;
- Мозолюк О.Ю., 
Зволинська А.М., 
Моложанов  І.О.: 
навчальнй посібник 
для студентів 
стоматологічних 
факультетів . 
«Композитные 
материалы в 
терапевтической 
стоматологи» 
К.:КиМУ 2017.-60с.;
- Зволинська А.М., 
Моложанов  І.О.: 
навчальнй посібник 
для студентів 
стоматологічних 
факультетів. 
«Профілактика 
ортодонтичної 
патології» К.:КиМУ 
2017.;
- Зволинська А.М., 
Моложанов  
І.О.Суржанський С .К 
навчальнй посібник 
для студентів 
стоматологічних 
факультетів « 
Планування, 
виготовлення та 
виправлення помилок 
при виготовленні 
знімних протезів» 
К.:КиМУ 2017;
- Зволинська А.М.,Н. 
Зелененко . Шкідливі 
звички та прикус у 



дітей: навчально-
методичний посібник 
2015.-99с.;
- Зволинська А.М., 
Мозолюк О.Ю., 
Моложанов  
І.О.Ортодонтія: 
навчально-
методичний посібник 
для студентів 
стоматологічних 
факультетів. К.:КиМУ 
2017.-52с.;
- Зволинська А.М.,  
Ортодонтія: 
Профілактика 
зубощелепних 
аномалій та 
деформацій : 
методичні вказівки до 
практичних занять 
для студентів 3 курсу 
стоматологічних 
факультетів 6 
семестру.К. КиМУ 
2017;
- Моложанов 
І.О.,Ткачук Н.М., 
Зволинська А.М. 
Стоматологічні 
аспекти синдрому 
набутого 
імунодефіциту.
(СНІД),Навчально-
методичний посібник 
для студентів.  Київ. 
Видавництво  КиМУ. 
2020;
- Зволінська А.М., 
к.м.н., Мозолюк О.Ю. 
–к.м.н. Ортодонтія: 
Навчально_ 
методичний посібник 
до практичних занять 
для студентів 
стоматологічних 
факультетів. Київ, 
Видавництво : КиМУ. 
2020 г.
Дійсний член 
Міжнародної академії 
культури безпеки, 
екології та здоров’я 
«МАКБЕЗ».
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 50 
років.
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Кваліфікація 
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освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія.  
Тема дисертації:
«Особливості перебігу 
та обгрунтування 
лікування червоного 
плескатого лишаю 
слизової оболонки 
порожнини рота у 
хворих на цукровий 
діабет».
Наукова робота:
- Колосова Е. Ю. 
Оптимизация 
местного лечения 
тяжелых клинических 
форм красного 
плоского лишая 
слизистой оболочки 
полости рта / Е. Ю. 
Колосова // Аптеки 
Казахстана. - 2019. - 
№1(29) - С. 32-36.;
- Колосова К. Ю. 
Епідеміологічні 
аспекти патології 
тканин пародонту у 
хворих на цукровий 
діабет / К. Ю. 
Колосова // 
Матеріали 5 
Міжнародної 
стоматологічної 
конференції студентів 
та молодих вчених 
«Актуальні питання 
науково-практичної 
стоматології». – 
Ужгород, 2016. – С. 
250–252;
- Колосова К. Ю. 
Ефективність місцевої 
терапії червоного 
плескатого лишаю 
слизової оболонки 
порожнини рота / К. 
Ю. Колосова // 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції молодих 
вчених «Інновації 
молодих вчених 
медиків і їх 
впровадження в 
практичну охорону 
здоров’я». – Київ, 
2015. – С. 53–55.
- Пат. 100554 Україна, 
МПК А61Р (2015.01). 
Спосіб місцевого 
лікування важких 
клінічних форм 
червоного плескатого 
лишаю слизової 
оболонки порожнини 
рота / К. Ю. Колосова. 
– № u201502196 ; 
заявл. 12.03.2015 ; 
опубл. 27.07.2015, 
Бюл. № 14.
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діабет».
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- Колосова Е. Ю. 
Оптимизация 
местного лечения 
тяжелых клинических 
форм красного 
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слизистой оболочки 
полости рта / Е. Ю. 
Колосова // Аптеки 
Казахстана. - 2019. - 
№1(29) - С. 32-36.;
- Колосова К. Ю. 
Епідеміологічні 
аспекти патології 
тканин пародонту у 
хворих на цукровий 
діабет / К. Ю. 
Колосова // 
Матеріали 5 
Міжнародної 
стоматологічної 
конференції студентів 
та молодих вчених 
«Актуальні питання 
науково-практичної 
стоматології». – 
Ужгород, 2016. – С. 
250–252;
- Колосова К. Ю. 
Ефективність місцевої 
терапії червоного 
плескатого лишаю 
слизової оболонки 
порожнини рота / К. 
Ю. Колосова // 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції молодих 
вчених «Інновації 
молодих вчених 
медиків і їх 
впровадження в 
практичну охорону 
здоров’я». – Київ, 
2015. – С. 53–55.
- Пат. 100554 Україна, 
МПК А61Р (2015.01). 
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рота / К. Ю. Колосова. 
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конференції студентів 
та молодих вчених 
«Актуальні питання 
науково-практичної 
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терапії червоного 
плескатого лишаю 
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Спосіб місцевого 
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28.02.2017 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Терапевтична 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія.  
Тема дисертації:
«Особливості перебігу 
та обгрунтування 
лікування червоного 
плескатого лишаю 
слизової оболонки 
порожнини рота у 
хворих на цукровий 
діабет».
Наукова робота:
- Колосова Е. Ю. 
Оптимизация 
местного лечения 
тяжелых клинических 
форм красного 
плоского лишая 
слизистой оболочки 
полости рта / Е. Ю. 
Колосова // Аптеки 
Казахстана. - 2019. - 
№1(29) - С. 32-36.;
- Колосова К. Ю. 
Епідеміологічні 
аспекти патології 
тканин пародонту у 
хворих на цукровий 



діабет / К. Ю. 
Колосова // 
Матеріали 5 
Міжнародної 
стоматологічної 
конференції студентів 
та молодих вчених 
«Актуальні питання 
науково-практичної 
стоматології». – 
Ужгород, 2016. – С. 
250–252;
- Колосова К. Ю. 
Ефективність місцевої 
терапії червоного 
плескатого лишаю 
слизової оболонки 
порожнини рота / К. 
Ю. Колосова // 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції молодих 
вчених «Інновації 
молодих вчених 
медиків і їх 
впровадження в 
практичну охорону 
здоров’я». – Київ, 
2015. – С. 53–55.
- Пат. 100554 Україна, 
МПК А61Р (2015.01). 
Спосіб місцевого 
лікування важких 
клінічних форм 
червоного плескатого 
лишаю слизової 
оболонки порожнини 
рота / К. Ю. Колосова. 
– № u201502196 ; 
заявл. 12.03.2015 ; 
опубл. 27.07.2015, 
Бюл. № 14.

271436 Колосова 
Катерина 
Юріївна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

110106 
Стоматологiя, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 040604, 
виданий 

28.02.2017

3 Профілактика 
стоматологічн
их 
захворювань

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою:
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог,  Диплом  
КВ № 35151853 від 
26.06.2008 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.01.22 - 
«Стоматологія»,  
ДК №040604 від 
28.02.2017 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 
«Терапевтична 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія.  
Тема дисертації:
«Особливості перебігу 
та обгрунтування 
лікування червоного 
плескатого лишаю 
слизової оболонки 
порожнини рота у 
хворих на цукровий 



діабет».
Наукова робота:
- Колосова Е. Ю. 
Оптимизация 
местного лечения 
тяжелых клинических 
форм красного 
плоского лишая 
слизистой оболочки 
полости рта / Е. Ю. 
Колосова // Аптеки 
Казахстана. - 2019. - 
№1(29) - С. 32-36.;
- Колосова К. Ю. 
Епідеміологічні 
аспекти патології 
тканин пародонту у 
хворих на цукровий 
діабет / К. Ю. 
Колосова // 
Матеріали 5 
Міжнародної 
стоматологічної 
конференції студентів 
та молодих вчених 
«Актуальні питання 
науково-практичної 
стоматології». – 
Ужгород, 2016. – С. 
250–252;
- Колосова К. Ю. 
Ефективність місцевої 
терапії червоного 
плескатого лишаю 
слизової оболонки 
порожнини рота / К. 
Ю. Колосова // 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції молодих 
вчених «Інновації 
молодих вчених 
медиків і їх 
впровадження в 
практичну охорону 
здоров’я». – Київ, 
2015. – С. 53–55.
- Пат. 100554 Україна, 
МПК А61Р (2015.01). 
Спосіб місцевого 
лікування важких 
клінічних форм 
червоного плескатого 
лишаю слизової 
оболонки порожнини 
рота / К. Ю. Колосова. 
– № u201502196 ; 
заявл. 12.03.2015 ; 
опубл. 27.07.2015, 
Бюл. № 14.

271436 Колосова 
Катерина 
Юріївна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
медичний 

університет 
імені О.О. 

Богомольця, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

110106 
Стоматологiя, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 040604, 
виданий 

28.02.2017

3 Терапевтична 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до  
спеціальності 
підтверджена
базовою освітою:
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог,  Диплом  
КВ № 35151853 від 
26.06.2008 р.
Науковим ступенем: 
кандидат медичних 
наук 14.01.22 - 
«Стоматологія»,  
ДК №040604 від 
28.02.2017 р.
Кваліфікація за 
дисципліною 



«Терапевтична 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем кандидата 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія.  
Тема дисертації:
«Особливості перебігу 
та обгрунтування 
лікування червоного 
плескатого лишаю 
слизової оболонки 
порожнини рота у 
хворих на цукровий 
діабет».
Наукова робота:
- Колосова Е. Ю. 
Оптимизация 
местного лечения 
тяжелых клинических 
форм красного 
плоского лишая 
слизистой оболочки 
полости рта / Е. Ю. 
Колосова // Аптеки 
Казахстана. - 2019. - 
№1(29) - С. 32-36.;
- Колосова К. Ю. 
Епідеміологічні 
аспекти патології 
тканин пародонту у 
хворих на цукровий 
діабет / К. Ю. 
Колосова // 
Матеріали 5 
Міжнародної 
стоматологічної 
конференції студентів 
та молодих вчених 
«Актуальні питання 
науково-практичної 
стоматології». – 
Ужгород, 2016. – С. 
250–252;
- Колосова К. Ю. 
Ефективність місцевої 
терапії червоного 
плескатого лишаю 
слизової оболонки 
порожнини рота / К. 
Ю. Колосова // 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції молодих 
вчених «Інновації 
молодих вчених 
медиків і їх 
впровадження в 
практичну охорону 
здоров’я». – Київ, 
2015. – С. 53–55.
- Пат. 100554 Україна, 
МПК А61Р (2015.01). 
Спосіб місцевого 
лікування важких 
клінічних форм 
червоного плескатого 
лишаю слизової 
оболонки порожнини 
рота / К. Ю. Колосова. 
– № u201502196 ; 
заявл. 12.03.2015 ; 
опубл. 27.07.2015, 
Бюл. № 14.

356360 Куц Павло 
Валерійович

В.о. 
завідувача 

Медичний Диплом 
доктора наук 

16 Хірургічна 
стоматологія

Кваліфікація 
відповідно до 



кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

ДД 003084, 
виданий 

14.02.2014, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 024919, 

виданий 
30.06.2004, 

Атестат 
професора 

12ПP 011118, 
виданий 

15.12.2015

спеціальності 
підтверджена
базовою освітою: 
спеціальність – 
Стоматологія, 
кваліфікація – Лікар-
стоматолог, Диплом
ЛК ВЕ №004166 від 
28.06.1996 р.
Науковим ступенем: 
доктор медичних наук 
(14.01.22) - 
«Стоматологія»,                                        
ДД № 003084 від 
14.02.2014 р.
Кваліфікація за 
дисциплінами 
«Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматологія» та 
«Ортопедична 
стоматологія» 
підтверджена 
документом про 
освіту, науковим 
ступенем доктора 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія. 
Тема дисертації:
«Експериментально-
клінічна оцінка 
факторів, які 
впливають на 
стабільність зубних 
протезів, що 
опираються на 
імпланти», науковим 
ступенем доктора 
медичних наук із 
спеціальності 14.01.22 
– Стоматологія. Тема 
дисертації:
«Прогнозування та 
профілактика 
ускладнень при 
дентальній 
імплантації (клініко-
експериментальне 
дослідження)» та 
наявністю 
сертифіката лікаря-
спеціаліста – 
Організація і 
управління охороно. 
Здоров’я (НМУ ім. 
О.О. богомольця, 
26.10.2016р.).
Наявність виданого 
підручника:
- Підручник «90 років 
стоматологічному 
факультету НМУ ім. 
О. О. Богомольця» / В. 
Ф. Москаленко, В. П. 
Неспрядько., В. О. 
Маланчук, Л. В. 
Харьков, Л. М. 
Яковенко, А. В. 
Борисенко, Л. О. 
Хоменко, П. С. Фліс, 
М. М. Лук’янець, М. 
Ю. Антоненко, К. Є. 
Печковський, І. Л. 
Чехова, П. В. Куц / 
Науковий редактор: д. 
ф. н., завідувач 
кафедри історії та 
стилістики 
української мови 
Київського 



національного 
університету ім. Т. Г. 
Шевченка, проф. Л. І. 
Шевченко / 
Рецензенти: д. м. н. 
проф. О. В. Павленко, 
д. м .н., проф. С. І. 
Дорошенко / 
Рекомендовано МОЗ 
України та МОН 
України як 
навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів 
(лист N 1/11-5412 від 
21.06.2010) / УДК 
378.096:616.31]:061.75
″451.90″:378.661 (477-
25).
- Підручник 
«Дентальна 
імплантологія» / П. В. 
Куц, В. П. Неспрядько 
/ 2009 р. / УДК: 
616.31476:616.716.8?
089.843?031.
Підручник 
«Дентальная 
имплантология. 
Основы теории и 
практики. 2 издание» 
/  В.П. Неспрядько, 
П.В. Куц / Киев: 
«Саммит-книга», 
2015. – 348 с.
Навчальний посібник 
«Дентальная 
имплантология. 
Основы теории и 
практики» / В.П. 
Неспрядько, П.В. Куц 
/ Київ: «Самміт», 
2016. – 425 с.
Наявність патентів: 
- Патент № 103910. 
Пристрій для 
позиціонування 
щелеп в 
конструктивному 
прикусі для 
виготовлення 
лікувальних шин.
- Патент № 67384. 
Спосіб моделювання 
остеопорозу на тлі 
гіперглікемії. 
- Патент № 67116. 
Спосіб моделювання 
остеоінтеграції на 
фоні остеопорозу.
- Патент № 56860. 
Коронка для 
встановлення на 
імплант.
- Патент № 49453. 
Спосіб прогнозування 
дентальних 
периімплантитів.
- Патент № 49380. 
Спосіб зняття 
відбитків щелеп.
- Патент № 49379. 
Комбінована 
індивідуальна 
відбиткові ложка.
- Патент № 49371. 
Спосіб прогнозування 
відторгнення 
стоматологічних 
титанових імплантів.
- Патент № 10112. 



Вимірювач ложа для 
імплантат.
- Патент № 7315. 
Мостоподібний протез 
на імплантах.
- Патент № 62637. 
Спосіб виготовлення 
оклюзійно-
хірургічного шаблона.
- Патент № 57661. 
Зубний імплант
Член редакційної 
колегії науково-
практичного журналу 
МОЗ України 
«Лікарська справа».

Професор
кафедри ортопедична 
стоматологія 
12ПР № 011118  від 
15.12.2015р.
Указом президента 
України від 
08.02.2010 р.  № 128 
присвоєно почесне 
звання «Заслужений 
лікар України» 
посвідчення № 3954.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 19 
років.

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2)
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 

Дитяча терапевтична 
стоматологія

Лекція; проблемна лекція; 
лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, бесіда; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; 

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль; 
ЄДКІ (інтегрований іспит 
КРОК2, ОСКІ).



пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5).
ПРН 3. 
Призначати та 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенологічні, 
функціональні 
та/або 
інструментальні ) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно-лицевої 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2).
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1). 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4)
ПРН 6. Планувати 



та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 8. Визначати 
характер 
лікування 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
під час лікування 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 



стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4) 
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками 
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб 
ПРН 22. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 7) 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 



небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності 

ПРН 8. Визначати 
підхід, план, вид та 
принцип лікування 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
при лікуванні 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.
ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 

Виробнича лікарська 
практика

Самонавчання; доповідь, 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; тренінг;

Усне опитування; залік; 
захист звіту практичної 
підготовки; самоконтроль



списком 5) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4)  
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 



патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6) 
ПРН 7. 
Аналізувати 
епідеміологічний 
стан та 
проводити заходи 
масової й 
індивідуальної, 
загальної та 
локальної 
медикаментозної 
та 
немедикаментозної 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань.
ПРН 12. 
Організовувати 
проведення 
лікувально-
евакуаційних 
заходів серед 
населення, 
військовослужбовці
в, в умовах 
надзвичайної 
ситуації, у т.ч. 
воєнного стану, під 
час розгорнутих 
етапів медичної 
евакуації, з 
урахуванням 
існуючої системи 
лікувально-
евакуаційного 
забезпечення.
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 



стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4).
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій..
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками.
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб. 
ПРН 17. 
Дотримуватися 
здорового способу 
життя, 
користуватися 
прийомами 
саморегуляції та 
самоконтролю.
ПРН 18. 
Усвідомлювати та 
керуватися у своїй 



діяльності 
громадянськими 
правами, 
свободами та 
обов’язками, 
підвищувати 
загальноосвітній 
культурний рівень.
ПРН 22. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 7).

ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5)
ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 

Ортодонтія Лекція; проблемна лекція; 
лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, бесіда; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 
тренінг; бліцтурнір; 
мозкова-атака; практико- 
орієнтований кейс-метод з 
використанням електронної 
бази клінічних випадків, 
фантомів; бінарний метод;

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань;   
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль; 
ЄДКІ (інтегрований іспит 
КРОК2, ОСКІ).



захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1. 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4) 
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 8. Визначати 
підхід, план, вид та 
принцип лікування 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 



прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4) 
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками ОСКІ).
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб 
ПРН 22. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 



списком 7) 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6)
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 

ПРН 8. Визначати 
підхід, план, вид та 
принцип лікування 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
пацієнта при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 

Профілактика 
стоматологічних 
захворювань

Доповідь, лекція; проблемна 
лекція; самонавчання; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 
тренінг; практико-
орієнтований кейс-метод з 
використанням електронної 
бази клінічних випадків, 
фантомів

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль



алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6).
ПРН 22. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 7).
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності 

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 

Терапевтична 
стоматологія

Лекція; проблемна лекція; 
лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, бесіда; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; 

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль; 
ЄДКІ (інтегрований іспит 
КРОК2, ОСКІ).



дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2)
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5).
ПРН 3. 
Призначати та 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенологічні, 
функціональні 
та/або 
інструментальні ) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно-лицевої 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2).
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 



списком 2.1). 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4)
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 8. Визначати 
характер 
лікування 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
під час лікування 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 



контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4) 
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками 
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб 
ПРН 22. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 



списком 7) 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності 

ПРН 8. Визначати 
підхід, план, вид та 
принцип лікування 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
при лікуванні 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.
ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 

Виробнича 
стоматологічна 
практика

Самонавчання; доповідь, 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; тренінг;

Усне опитування; залік; 
захист звіту практичної 
підготовки; самоконтроль



загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4)  



ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6) 
ПРН 7. 
Аналізувати 
епідеміологічний 
стан та 
проводити заходи 
масової й 
індивідуальної, 
загальної та 
локальної 
медикаментозної 
та 
немедикаментозної 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань.
ПРН 12. 
Організовувати 
проведення 
лікувально-
евакуаційних 
заходів серед 
населення, 
військовослужбовці
в, в умовах 
надзвичайної 
ситуації, у т.ч. 
воєнного стану, під 
час розгорнутих 
етапів медичної 
евакуації, з 



урахуванням 
існуючої системи 
лікувально-
евакуаційного 
забезпечення.
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4).
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій..
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками.
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 



підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб. 
ПРН 17. 
Дотримуватися 
здорового способу 
життя, 
користуватися 
прийомами 
саморегуляції та 
самоконтролю.
ПРН 18. 
Усвідомлювати та 
керуватися у своїй 
діяльності 
громадянськими 
правами, 
свободами та 
обов’язками, 
підвищувати 
загальноосвітній 
культурний рівень.
ПРН 22. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 7).

ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5)
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 

Ортопедична 
стоматологія

Лекція; проблемна лекція; 
лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, бесіда; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 
тренінг; бліцтурнір; 
мозкова-атака; практико- 
орієнтований кейс-метод з 
використанням електронної 
бази клінічних випадків, 
фантомів; бінарний метод;

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань;  
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль; 
ЄДКІ (інтегрований іспит 
КРОК2, ОСКІ).



захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1. 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4) 
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 8. Визначати 
підхід, план, вид та 
принцип лікування 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 



лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4) 
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками ОСКІ).
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб 
ПРН 17. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 7) 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 



Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6)
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 

ПРН 7. 
Аналізувати 
епідеміологічний 
стан та 
проводити заходи 
масової та 
індивідуальної, 
загальної та 
локальної 
медикаментозної й 
немедикаментозної 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань
ПРН 12. 
Організовувати 
проведення 
лікувально-
евакуаційних 
заходів серед 
населення, 
військовослужбовці
в, в умовах 
надзвичайної 
ситуації, у т.ч. 
воєнного стану, під 
час розгорнутих 
етапів медичної 
евакуації, з 
урахуванням 
існуючої системи 
лікувально-
евакуаційного 
забезпечення
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я та 
основи доказової 
медицини

Лекція; самонавчання; 
доповідь, семінар; 
консультація; тренінг

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; самоконтроль



рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4)
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб
ПРН 17. 
Дотримуватися 
здорового способу 
життя, 
користуватися 
прийомами 
саморегуляції та 
самоконтролю
ПРН 18. 
Усвідомлювати та 
керуватися у своїй 
діяльності 
громадянськими 
правами, 
свободами та 
обов’язками, 
підвищувати 
загальноосвітній 
культурний рівень
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності
ПРН 1. Виділяти Внутрішня медицина  Лекція; проблемна лекція; Усне та письмове 



та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2). 

ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 

лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
конференція, пояснення; 
демонстрація; практичні 
роботи; консультація; 
тренінг; мозкова-атака

опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль



суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4) 
ПРН 7. 
Аналізувати 
епідеміологічний 
стан та 
проводити заходи 
масової та 
індивідуальної, 
загальної та 
локальної 
медикаментозної й 
немедикаментозної 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
під час лікування 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4)
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 



інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6) 

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2)
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
під час лікування 

Біологічна та 
біоорганічна хімія

Лекція; проблемна лекція; 
самонавчання; доповідь, 
пояснення; демонстрація; 
дослід; практичні роботи; 
дослідні роботи; 
консультація

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит, підсумковий 
модульний контроль; 
тестування; тематичний 
(модульний) контроль; 
практичний контроль; 
самоконтроль; ЄДКІ 
(інтегрований іспит КРОК 
1).



стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемам
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками
ПРН 17. 
Дотримуватися 
здорового способу 
життя, 
користуватися 
прийомами 
саморегуляції та 
самоконтролю
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2)
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 

Терапевтична 
стоматологія

Лекція; проблемна лекція; 
лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, бесіда; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; 

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль; 
ЄДКІ (інтегрований іспит 
КРОК2, ОСКІ).



підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5).
ПРН 3. 
Призначати та 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенологічні, 
функціональні 
та/або 
інструментальні ) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно-лицевої 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2).
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1). 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4)
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 



розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 8. Визначати 
характер 
лікування 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
під час лікування 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4) 
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 



соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками 
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб 
ПРН 22. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 7) 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності 

ПРН 1. Виділяти 
та 

Хірургічна 
стоматологія

Лекція; лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 

Усне та письмове 
опитування; перевірка 



ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 

науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, бесіда; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 
тренінг; бліц-турнір; 
практико- орієнтований 
кейс-метод з використанням 
електронної бази клінічних 
випадків, фантомів; 

самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль; 
ЄДКІ (інтегрований іспит 
КРОК2, ОСКІ).



клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4)  
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 8. Визначати 
підхід, план, вид та 
принцип лікування 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
при  лікуванні 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 



стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4) 
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6)
ПРН 22. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 7)
ПРН 23. 
Виконувати 



маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб 
ПРН 17. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 

Хірургічна 
стоматологія

Лекція; лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, бесіда; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 
тренінг; бліц-турнір; 
практико- орієнтований 
кейс-метод з використанням 
електронної бази клінічних 
випадків, фантомів; 

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль; 
ЄДКІ (інтегрований іспит 
КРОК2, ОСКІ).



вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4)  
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 8. Визначати 
підхід, план, вид та 
принцип лікування 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 



стандартними 
схемами.
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
при  лікуванні 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4) 
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 



населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6)
ПРН 22. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 7)
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб 
ПРН 17. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 

ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 

Ортопедична 
стоматологія

Лекція; проблемна лекція; 
лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, бесіда; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 
тренінг; бліцтурнір; 
мозкова-атака; практико- 
орієнтований кейс-метод з 
використанням електронної 
бази клінічних випадків, 
фантомів; бінарний метод;

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань;  
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль; 
ЄДКІ (інтегрований іспит 
КРОК2, ОСКІ).



інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5)
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1. 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4) 
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 8. Визначати 
підхід, план, вид та 
принцип лікування 



стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4) 
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками ОСКІ).
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 



аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб 
ПРН 17. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 7) 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6)
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 

ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 

Ортопедична 
стоматологія

Лекція; проблемна лекція; 
лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, бесіда; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 
тренінг; бліцтурнір; 
мозкова-атака; практико- 
орієнтований кейс-метод з 
використанням електронної 
бази клінічних випадків, 
фантомів; бінарний метод;

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань;  
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль; 
ЄДКІ (інтегрований іспит 
КРОК2, ОСКІ).



оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5)
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1. 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4) 
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 8. Визначати 
підхід, план, вид та 



принцип лікування 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4) 
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками ОСКІ).
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 



результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб 
ПРН 17. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 7) 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6)
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 

ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 

Ортодонтія Лекція; проблемна лекція; 
лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, бесіда; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 
тренінг; бліцтурнір; 
мозкова-атака; практико- 
орієнтований кейс-метод з 
використанням електронної 
бази клінічних випадків, 
фантомів; бінарний метод;

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань;   
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль; 
ЄДКІ (інтегрований іспит 
КРОК2, ОСКІ).



досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5)
ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1. 
ПРН 5. 



Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4) 
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 8. Визначати 
підхід, план, вид та 
принцип лікування 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4) 
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 



державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками ОСКІ).
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб 
ПРН 22. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 7) 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6)
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 



медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5)
ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 

Ортодонтія Лекція; проблемна лекція; 
лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, бесіда; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 
тренінг; бліцтурнір; 
мозкова-атака; практико- 
орієнтований кейс-метод з 
використанням електронної 
бази клінічних випадків, 
фантомів; бінарний метод;

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань;   
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль; 
ЄДКІ (інтегрований іспит 
КРОК2, ОСКІ).



клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1. 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4) 
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 8. Визначати 
підхід, план, вид та 
принцип лікування 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 



алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4) 
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками ОСКІ).
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб 
ПРН 22. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 7) 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 



осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6)
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 

Дитяча хірургічна 
стоматологія

Лекція; лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, бесіда; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 
тренінг; бліц-турнір; 
практико- орієнтований 
кейс-метод з використанням 
електронної бази клінічних 
випадків, фантомів; 

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль; 
ЄДКІ (інтегрований іспит 
КРОК2, ОСКІ).



ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4)  
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 8. Визначати 
підхід, план, вид та 
принцип лікування 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) шляхом 



прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
при  лікуванні 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4) 
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 



ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6)
ПРН 22. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 7)
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб 
ПРН 17. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 

Терапевтична 
стоматологія

Лекція; проблемна лекція; 
лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, бесіда; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; 

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль; 
ЄДКІ (інтегрований іспит 



анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2)
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5).
ПРН 3. 
Призначати та 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенологічні, 
функціональні 
та/або 
інструментальні ) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно-лицевої 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2).
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 

КРОК2, ОСКІ).



установи (за 
списком 2.1). 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4)
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 8. Визначати 
характер 
лікування 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
під час лікування 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 



схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4) 
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками 
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб 
ПРН 22. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 



різних умовах (за 
списком 7) 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності 
ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 

Дитяча хірургічна 
стоматологія

Лекція; лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, бесіда; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 
тренінг; бліц-турнір; 
практико- орієнтований 
кейс-метод з використанням 
електронної бази клінічних 
випадків, фантомів; 

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль; 
ЄДКІ (інтегрований іспит 
КРОК2, ОСКІ).



ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4)  
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 8. Визначати 
підхід, план, вид та 
принцип лікування 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
при  лікуванні 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 



попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4) 
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 



клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6)
ПРН 22. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 7)
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб 
ПРН 17. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 2. Збирати 

Екстрена та 
невідкладна медична 
допомога

Лекція; лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, бесіда; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 
тренінг; бліц-турнір; 
практико- орієнтований 
кейс-метод з використанням 
електронної бази клінічних 
випадків, фантомів; 

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль;  



інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 



(за списком 4)  
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4) 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6)
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності 
ПРН 19. 



Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 18. 
Усвідомлювати та 
керуватися у своїй 
діяльності 
громадянськими 
правами, 
свободами та 
обов’язками, 
підвищувати 
загальноосвітній 
культурний рівень 
ПРН 17. 
Дотримуватися 
здорового способу 
життя, 
користуватися 
прийомами 
саморегуляції та 
самоконтролю 

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 

Офтальмологія Лекція; лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, бесіда; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 
тренінг; бліц-турнір; 
практико- орієнтований 
кейс-метод з використанням 
електронної бази клінічних 
випадків, фантомів; 

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль;  



за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4)  
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
під час лікування 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 



діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4) 
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 16. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6)
ПРН 18. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 
ПРН 19. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб 
ПРН 22. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 23. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності 

ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 

Фармакологія Лекція; проблемна лекція; 
лекція-дискусія; 
моделювання; 
самонавчання; доповідь, 

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 



стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань - 
ПРН 8. Визначати 
підхід, план, вид та 
принцип лікування 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4).

науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра

індивідуальних завдань; 
іспит, підсумковий 
модульний контроль; 
тестування; тематичний 
(модульний) контроль; 
практичний контроль; 
самоконтроль; ЄДКІ 
(інтегрований іспит КРОК 
1).

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 

Патоморфологія Лекція; проблемна лекція; 
самонавчання; пояснення; 
демонстрація; дослід; 
практичні роботи; дослідні 
роботи; консультація; 
практико-орієнтований 
кейс-метод з використанням 
електронної бази клінічних 
випадків

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит, підсумковий 
модульний контроль; 
тестування; тематичний 
(модульний) контроль; 
практичний контроль; 
самоконтроль; ЄДКІ 
(інтегрований іспит КРОК 
1).



(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і  щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2)
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 



ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками 
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб 
ПРН 18. 
Усвідомлювати та 
керуватися у своїй 
діяльності 
громадянськими 
правами, 
свободами та 
обов’язками, 
підвищувати 
загальноосвітній 
культурний рівень 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 

Патофізіологія Моделювання; 
самонавчання; доповідь, 
науково-дослідні проблемні 
групи; лекція; проблемна 
лекція; лекція- дискусія; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; дослідні 
роботи; консультація; 
тренінг; практико- 
орієнтований кейс-метод з 
використанням електронної 
бази клінічних випадків, 
фантомів

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит, підсумковий 
модульний контроль; 
тестування; тематичний 
(модульний) контроль; 
практичний контроль; 
самоконтроль; ЄДКІ 
(інтегрований іспит КРОК 
1).

ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 

Пропедевтика дитячої 
терапевтичної 

Доповідь, лекція; проблемна 
лекція; самонавчання; 

Усне та письмове 
опитування; перевірка 



стоматологічного 
пацієнта при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 8. Визначати 
підхід, план, вид та 
принцип лікування 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6).
ПРН 22. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 7).
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб 
ПРН 19. 
Дотримуватися 

стоматологія пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 
тренінг; практико-
орієнтований кейс-метод з 
використанням електронної 
бази клінічних випадків, 
фантомів

самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль



вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності 
ПРН 8. Визначати 
підхід, план, вид та 
принцип лікування 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
пацієнта при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6).
ПРН 22. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 

Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології

Доповідь, лекція; проблемна 
лекція; самонавчання; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 
тренінг; практико-
орієнтований кейс-метод з 
використанням електронної 
бази клінічних випадків, 
фантомів

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль



клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 7).
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності 

ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4)
ПРН 7. 
Аналізувати 
епідеміологічний 
стан та 
проводити заходи 
масової та 
індивідуальної, 
загальної та 
локальної 
медикаментозної й 
немедикаментозної 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань
ПРН 12. 
Організовувати 
проведення 
лікувально-
евакуаційних 
заходів серед 
населення, 
військовослужбовці
в, в умовах 
надзвичайної 
ситуації, у т.ч. 
воєнного стану, під 
час розгорнутих 
етапів медичної 
евакуації, з 
урахуванням 

Безпека 
життєдіяльності; 
основи біоетики та 
біобезпеки

Лекція; самонавчання; 
доповідь, семінар; 
консультація; тренінг

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; самоконтроль



існуючої системи 
лікувально-
евакуаційного 
забезпечення
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4)
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб
ПРН 17. 
Дотримуватися 
здорового способу 
життя, 
користуватися 
прийомами 
саморегуляції та 
самоконтролю
ПРН 18. 
Усвідомлювати та 
керуватися у своїй 
діяльності 
громадянськими 
правами, 
свободами та 
обов’язками, 
підвищувати 
загальноосвітній 
культурний рівень
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 



осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2). 

ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 

Пропедевтика 
внутрішньої 
медицини

Лекція; проблемна лекція; 
лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
конференція, пояснення; 
демонстрація; практичні 
роботи; консультація; 
тренінг; мозкова-атака

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль



дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4) 
ПРН 7. 
Аналізувати 
епідеміологічний 
стан та 
проводити заходи 
масової та 
індивідуальної, 
загальної та 
локальної 
медикаментозної й 
немедикаментозної 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
під час лікування 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 



невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4)
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6) 

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 

Внутрішня медицина  Лекція; проблемна лекція; 
лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
конференція, пояснення; 
демонстрація; практичні 
роботи; консультація; 
тренінг; мозкова-атака

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль



попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2). 

ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 



на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4) 
ПРН 7. 
Аналізувати 
епідеміологічний 
стан та 
проводити заходи 
масової та 
індивідуальної, 
загальної та 
локальної 
медикаментозної й 
немедикаментозної 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
під час лікування 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4)
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 



біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6) 
ПРН 8. Визначати 
підхід, план, вид та 
принцип лікування 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
при лікуванні 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.
ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 

Виробнича практика Самонавчання; доповідь, 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; тренінг;

Усне опитування; залік; 
захист звіту практичної 
підготовки; самоконтроль



вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 



станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4)  
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6) 
ПРН 7. 
Аналізувати 
епідеміологічний 
стан та 
проводити заходи 
масової й 
індивідуальної, 
загальної та 
локальної 
медикаментозної 
та 
немедикаментозної 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань.
ПРН 12. 
Організовувати 
проведення 
лікувально-
евакуаційних 



заходів серед 
населення, 
військовослужбовці
в, в умовах 
надзвичайної 
ситуації, у т.ч. 
воєнного стану, під 
час розгорнутих 
етапів медичної 
евакуації, з 
урахуванням 
існуючої системи 
лікувально-
евакуаційного 
забезпечення.
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4).
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій..
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками.
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 



небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб. 
ПРН 17. 
Дотримуватися 
здорового способу 
життя, 
користуватися 
прийомами 
саморегуляції та 
самоконтролю.
ПРН 18. 
Усвідомлювати та 
керуватися у своїй 
діяльності 
громадянськими 
правами, 
свободами та 
обов’язками, 
підвищувати 
загальноосвітній 
культурний рівень.
ПРН 22. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 7).

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2). 

ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 

Інфекційні хвороби Лекція; проблемна лекція; 
лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
конференція, пояснення; 
демонстрація; практичні 
роботи; консультація; 
тренінг; мозкова-атака

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль



оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4) 
ПРН 7. 
Аналізувати 



епідеміологічний 
стан та 
проводити заходи 
масової та 
індивідуальної, 
загальної та 
локальної 
медикаментозної й 
немедикаментозної 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
під час лікування 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4)
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 



виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6) 

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2). 

ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 

Клінічна 
фармакологія

Лекція; проблемна лекція; 
лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
конференція, пояснення; 
демонстрація; практичні 
роботи; консультація; 
тренінг; мозкова-атака

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль



захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4) 
ПРН 7. 
Аналізувати 
епідеміологічний 
стан та 
проводити заходи 
масової та 
індивідуальної, 
загальної та 
локальної 
медикаментозної й 
немедикаментозної 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
під час лікування 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 



алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4)
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6) 

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 

Хірургія   Лекція; проблемна лекція; 
лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 



списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 
ПРН3. Призначати 
та аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенологічні, 
функціональні 
та/або 
інструментальні ) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно-лицевої 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2).
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 

тренінг; мозкова-атака; 
практико- орієнтований 
кейс-метод з використанням 
електронної бази клінічних 
випадків, фантомів

контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль



діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, нестачі 
інформації та 
обмеженого часу 
(за списком 4).
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
при лікуванні 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4).
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6)
ПРН 18. 
Усвідомлювати та 
керуватися у своїй 
діяльності 



громадянськими 
правами, 
свободами та 
обов’язками, 
підвищувати 
загальноосвітній 
культурний рівень 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 7. 
Аналізувати 
епідеміологічний 
стан та 
проводити заходи 
масової та 
індивідуальної, 
загальної та 
локальної 
медикаментозної й 
немедикаментозної 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань
ПРН 12. 
Організовувати 
проведення 
лікувально-
евакуаційних 
заходів серед 
населення, 
військовослужбовці
в, в умовах 
надзвичайної 
ситуації, у т.ч. 
воєнного стану, під 
час розгорнутих 
етапів медичної 
евакуації, з 
урахуванням 
існуючої системи 
лікувально-
евакуаційного 
забезпечення
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4)
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я та 
основи доказової 
медицини

Лекція; самонавчання; 
доповідь, семінар; 
консультація; тренінг

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; самоконтроль



за стандартними 
методиками
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб
ПРН 17. 
Дотримуватися 
здорового способу 
життя, 
користуватися 
прийомами 
саморегуляції та 
самоконтролю
ПРН 18. 
Усвідомлювати та 
керуватися у своїй 
діяльності 
громадянськими 
правами, 
свободами та 
обов’язками, 
підвищувати 
загальноосвітній 
культурний рівень
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності

ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5)
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Доповідь, бесіда; пояснення; 
демонстрація; практичні 
роботи; консультація; 
тренінг, самонавчання

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль; 
ЄДКІ (англійська мова за 
проф. спрям)



рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1)
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій.
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб.
ПРН 17. 
Дотримуватися 
здорового способу 
життя, 
користуватися 
прийомами 
саморегуляції та 
самоконтролю.
ПРН 18. 
Усвідомлювати та 
керуватися у своїй 
діяльності 
громадянськими 
правами, 
свободами та 
обов’язками, 
підвищувати 
загальноосвітній 
культурний рівень.
ПРН 19 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності.

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія

Лекція; проблемна лекція; 
самонавчання; доповідь, 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; практико-
орієнтований кейс-метод з 
використанням електронної 
бази клінічних випадків

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит, тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль; 
ЄДКІ (інтегрований іспит 
КРОК 1).



та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2)
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5)
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2)
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1)
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 



заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань
ПРН 7. 
Аналізувати 
епідеміологічний 
стан та 
проводити заходи 
масової та 
індивідуальної, 
загальної та 
локальної 
медикаментозної й 
не 
медикаментозної 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності
ПРН 17. 
Дотримуватися 
здорового способу 
життя, 
користуватися 
прийомами 
саморегуляції та 
самоконтролю
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4)
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 



використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2)
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5)
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2)
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 

Фізіологія Лекція; проблемна лекція; 
самонавчання; доповідь, 
пояснення; демонстрація; 
дослід; практичні роботи; 
дослідні роботи; 
консультація; практико-
орієнтований кейс-метод з 
використанням електронної 
бази клінічних випадків

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит, підсумковий 
модульний контроль; 
тестування; тематичний 
(модульний) контроль; 
практичний контроль; 
самоконтроль; ЄДКІ 
(інтегрований іспит КРОК 
1).



на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, нестачі 
інформації та 
обмеженого часу 
(за списком 4).
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань
ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2)
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5)
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 

Гістологія, цитологія 
та ембріологія

Лекція; проблемна лекція; 
самонавчання; доповідь, 
пояснення; демонстрація; 
дослід; практичні роботи; 
дослідні роботи; 
консультація

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит, підсумковий 
модульний контроль; 
тестування; тематичний 
(модульний) контроль; 
практичний контроль; 
самоконтроль; ЄДКІ 
(інтегрований іспит КРОК 
1).



і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2)
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань
ПРН 7. 
Аналізувати 
епідеміологічний 
стан та 
проводити заходи 
масової та 
індивідуальної, 
загальної та 
локальної 
медикаментозної й 
не 
медикаментозної 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань
ПРН 17. 
Дотримуватися 
здорового способу 
життя, 
користуватися 
прийомами 
саморегуляції та 
самоконтролю

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2)
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 

Анатомія людини Лекція; проблемна лекція; 
самонавчання; доповідь, 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; тренінг; 
практико- орієнтований 
кейс-метод з використанням 
електронної бази клінічних 
випадків, фантомів

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит, підсумковий 
модульний контроль; 
тестування; тематичний 
(модульний) контроль; 
практичний контроль; 
самоконтроль; ЄДКІ 
(інтегрований іспит КРОК 
1).



досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5)
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4)
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4)
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2). 

ПРН 2. Збирати 

Епідеміологія Лекція; проблемна лекція; 
лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
конференція, пояснення; 
демонстрація; практичні 
роботи; консультація; 
тренінг; мозкова-атака

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль



інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 



(за списком 4) 
ПРН 7. 
Аналізувати 
епідеміологічний 
стан та 
проводити заходи 
масової та 
індивідуальної, 
загальної та 
локальної 
медикаментозної й 
немедикаментозної 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
під час лікування 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4)
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 



безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6) 

ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб
ПРН 17. 
Дотримуватися 
здорового способу 
життя, 
користуватися 
прийомами 
саморегуляції та 
самоконтролю

Медична хімія Лекція; самонавчання; 
доповідь, пояснення; 
демонстрація; дослід; 
практичні роботи; дослідні 
роботи; консультація
Самонавчання; доповідь, 
дослід; практичні роботи; 
дослідні роботи; 
консультація

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль

ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2)
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 

Медична та біологічна 
фізика

Лекція; самонавчання; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль



середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками
ПРН 17. 
Дотримуватися 
здорового способу 
життя, 
користуватися 
прийомами 
саморегуляції та 
самоконтролю
ПРН 18. 
Усвідомлювати та 
керуватися у своїй 
діяльності 
громадянськими 
правами, 
свободами та 
обов’язками, 
підвищувати 
загальноосвітній 
культурний рівень

ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій
ПРН 18. 
Усвідомлювати та 
керуватися у своїй 
діяльності 
громадянськими 
правами, 
свободами та 
обов’язками, 
підвищувати 
загальноосвітній 
культурний рівень
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності

Латинська мова та 
медична термінологія

Бесіда; пояснення; 
самонавчання; практичні 
роботи; консультація; 
тренінг

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 

Неврологія, в т.ч. 
нейростоматологія

Лекція; лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, бесіда; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 
тренінг; бліц-турнір; 
практико- орієнтований 
кейс-метод з використанням 
електронної бази клінічних 
випадків, фантомів; 

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль;  



списком 2) 
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 



стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4)  
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
під час лікування 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6) 
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 



за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 

Дерматологія, 
венерологія

Лекція; лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, бесіда; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 
тренінг; бліц-турнір; 
практико- орієнтований 
кейс-метод з використанням 
електронної бази клінічних 
випадків, фантомів; 

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль;  



функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4)  
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
під час лікування 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 



рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6) 
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності

ПРН 1. Виділяти  Психіатрія, Лекція; лекція- дискусія; Усне та письмове 



та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 

наркологія самонавчання; доповідь, 
науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, бесіда; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 
тренінг; бліц-турнір; 
практико- орієнтований 
кейс-метод з використанням 
електронної бази клінічних 
випадків, фантомів; 

опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль;  



об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4)  
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
під час лікування 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 



лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6) 
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності

ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 

Медична психологія Лекція; проблемна лекція; 
лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, 
демонстрація; практичні 
роботи; консультація; 
тренінг; практико-
орієнтований кейс-метод з 
використанням електронної 
бази клінічних випадків, 
фантомів; бінарний метод.

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань;   
тестування; тематичний 
(модульний) контроль; 
практичний контроль; 
самоконтроль;  



попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6) 
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності
ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 



інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4)  
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 



ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
під час лікування 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
під час лікування 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 

Медичне право 
України

Лекція; проблемна лекція; 
самонавчання; пояснення; 
демонстрація; практичні 
роботи; консультація; 
тренінг; мозкова-атака; 
практико-орієнтований 
кейс-метод з використанням 
електронної бази клінічних 
випадків, фантомів

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль;



підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками 
ПРН 16. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6) 
ПРН 21. 
Усвідомлювати та 
керуватися у своїй 
діяльності 
громадянськими 
правами, 
свободами та 
обов’язками, 
підвищувати 
загальноосвітній 
культурний рівень 
ПРН 22. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 

Радіологія Лекція; лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, бесіда; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 
тренінг; бліц-турнір; 
практико- орієнтований 
кейс-метод з використанням 
електронної бази клінічних 
випадків, фантомів; 

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль;  



встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 



невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4)  
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
під час лікування 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 



списком 6) 
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності

ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 

  Фізична реабілітація, 
спортивна медицина

Лекція; проблемна лекція; 
лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, бесіда; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 
тренінг; бліцтурнір; 
мозкова-атака; практико- 
орієнтований кейс-метод з 
використанням електронної 
бази клінічних випадків

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль;  



синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
під час лікування 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб 
ПРН 17. 
Дотримуватися 
здорового способу 
життя, 
користуватися 
прийомами 
саморегуляції та 
самоконтролю 
ПРН 18. 
Усвідомлювати та 
керуватися у своїй 
діяльності 



громадянськими 
правами, 
свободами та 
обов’язками, 
підвищувати 
загальноосвітній 
культурний рівень 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 

 Ендокринологія Лекція; лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, бесіда; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 
тренінг; бліц-турнір; 
практико- орієнтований 
кейс-метод з використанням 
електронної бази клінічних 
випадків, фантомів; 

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль;  



списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4)  
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
під час лікування 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 



рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6) 
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 

Медична біологія Лекція; проблемна лекція; 
самонавчання; доповідь, 
пояснення; демонстрація; 
дослід; практичні роботи; 
консультація

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
іспит, тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль; 
ЄДКІ (інтегрований іспит 
КРОК 1).



та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2)
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5)
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками
ПРН 17. 
Дотримуватися 
здорового способу 
життя, 
користуватися 
прийомами 
саморегуляції та 
самоконтролю

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-

 Оториноларингологія Лекція; лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, бесіда; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 
тренінг; бліц-турнір; 
практико- орієнтований 
кейс-метод з використанням 
електронної бази клінічних 
випадків, фантомів; 

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль;  



лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4)  
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 



запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
під час лікування 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6) 
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 
ПРН 19. 
Дотримуватися 



вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2)
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5).
ПРН 3. 
Призначати та 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенологічні, 
функціональні 
та/або 
інструментальні ) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно-лицевої 
області для 

Дитяча терапевтична 
стоматологія

Лекція; проблемна лекція; 
лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, бесіда; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; 

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль; 
ЄДКІ (інтегрований іспит 
КРОК2, ОСКІ).



проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2).
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1). 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4)
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 8. Визначати 
характер 
лікування 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
під час лікування 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 



шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4) 
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками 
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 



невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб 
ПРН 22. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 7) 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності 

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 

Судова медицина 
(стоматологія). 

Лекція; проблемна лекція; 
самонавчання; пояснення; 
демонстрація; практичні 
роботи; консультація; 
тренінг; мозкова-атака; 
практико-орієнтований 
кейс-метод з використанням 
електронної бази клінічних 
випадків, фантомів

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль;



етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
під час лікування 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками 
ПРН 16. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6) 
ПРН 21. 
Усвідомлювати та 
керуватися у своїй 
діяльності 
громадянськими 



правами, 
свободами та 
обов’язками, 
підвищувати 
загальноосвітній 
культурний рівень 
ПРН 22. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 

Хірургічна 
стоматологія

Лекція; лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
науково-дослідні проблемні 
групи; конференція, бесіда; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 
тренінг; бліц-турнір; 
практико- орієнтований 
кейс-метод з використанням 
електронної бази клінічних 
випадків, фантомів; 

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль; 
ЄДКІ (інтегрований іспит 
КРОК2, ОСКІ).



ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4)  
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 8. Визначати 
підхід, план, вид та 
принцип лікування 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
при  лікуванні 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 



алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4) 
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій 
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6)
ПРН 22. 
Виконувати 



медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 7)
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб 
ПРН 17. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 

Онкологія Лекція; проблемна лекція; 
лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 
тренінг; мозкова-атака; 
практико- орієнтований 
кейс-метод з використанням 
електронної бази клінічних 
випадків, фантомів

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль



підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 
ПРН3. Призначати 
та аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенологічні, 
функціональні 
та/або 
інструментальні ) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно-лицевої 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2).
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, нестачі 
інформації та 
обмеженого часу 
(за списком 4).
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
при лікуванні 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 



підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4).
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6)
ПРН 18. 
Усвідомлювати та 
керуватися у своїй 
діяльності 
громадянськими 
правами, 
свободами та 
обов’язками, 
підвищувати 
загальноосвітній 
культурний рівень 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 

ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 

Нейрохірургія Лекція; проблемна лекція; 
лекція- дискусія; 
самонавчання; доповідь, 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 
тренінг; мозкова-атака; 
практико- орієнтований 
кейс-метод з використанням 
електронної бази клінічних 
випадків, фантомів

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль



та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) 
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 
ПРН3. Призначати 
та аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенологічні, 
функціональні 
та/або 
інструментальні ) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно-лицевої 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2).
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 



невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 
стану, нестачі 
інформації та 
обмеженого часу 
(за списком 4).
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
при лікуванні 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4).
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6)
ПРН 18. 
Усвідомлювати та 
керуватися у своїй 
діяльності 
громадянськими 
правами, 
свободами та 
обов’язками, 
підвищувати 
загальноосвітній 
культурний рівень 
ПРН 19. 
Дотримуватися 



вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5)
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1)
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій.
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб.
ПРН 17. 
Дотримуватися 
здорового способу 
життя, 
користуватися 
прийомами 
саморегуляції та 
самоконтролю.

Українська мова (за 
проф. спрямуванням)

Бесіда; пояснення; 
практичні роботи; 
консультація; тренінг; 
самонавчання.

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль.



ПРН 18. 
Усвідомлювати та 
керуватися у своїй 
діяльності 
громадянськими 
правами, 
свободами та 
обов’язками, 
підвищувати 
загальноосвітній 
культурний рівень.
ПРН 19 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності.

ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб
ПРН 18. 
Усвідомлювати та 
керуватися у своїй 
діяльності 
громадянськими 
правами, 
свободами та 
обов’язками, 
підвищувати 
загальноосвітній 
культурний рівень

Історія України та 
української культури 

Доповідь, семінар; 
проблемна лекція; лекція- 
дискусія; бесіда; пояснення; 
демонстрація; консультація; 
дебати; самонавчання; 

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; самоконтроль

ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб
ПРН 17. 
Дотримуватися 

Філософія Доповідь, семінар; 
проблемна лекція; лекція- 
дискусія; бесіда; пояснення; 
демонстрація; консультація; 
дебати; самонавчання; 

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; самоконтроль



здорового способу 
життя, 
користуватися 
прийомами 
саморегуляції та 
самоконтролю
ПРН 18. 
Усвідомлювати та 
керуватися у своїй 
діяльності 
громадянськими 
правами, 
свободами та 
обов’язками, 
підвищувати 
загальноосвітній 
культурний рівень
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності

ПРН 8. Визначати 
підхід, план, вид та 
принцип лікування 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.
ПРН 9. Визначати 
характер режиму 
праці, відпочинку 
та необхідної дієти 
при лікуванні 
стоматологічних 
захворювань (за 
списком 2) на 
підставі 
попереднього або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.
ПРН 1. Виділяти 
та 
ідентифікувати 
провідні клінічні 
симптоми та 
синдроми (за 
списком 1); за 
стандартними 
методиками, 
використовуючи 
попередні дані 
анамнезу хворого, 
дані огляду 
хворого, знання про 
людину, її органи 
та системи, 
встановлювати 
вірогідний 
нозологічний або 
синдромний 
попередній 
клінічний діагноз 
стоматологічного 
захворювання (за 

Виробнича практика: 
Догляд за хворими

Самонавчання; доповідь, 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; тренінг;

Усне опитування; залік; 
захист звіту практичної 
підготовки; самоконтроль



списком 2) 
ПРН 2. Збирати 
інформацію про 
загальний стан 
пацієнта, 
оцінювати 
психомоторний та 
фізичний розвиток 
пацієнта, стан 
органів щелепно-
лицевої ділянки, на 
підставі 
результатів 
лабораторних та 
інструментальних 
досліджень 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5) 
ПРН 3. 
Призначати й 
аналізувати 
додаткові 
(обов’язкові та за 
вибором) методи 
обстеження 
(лабораторні, 
рентгенівські, 
функціональні 
та/або 
інструментальні) 
за списком 5, 
пацієнтів із 
захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно- лицьової 
області для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2) 
ПРН 4. Визначати 
остаточний 
клінічний діагноз, 
дотримуючись 
відповідних 
етичних і 
юридичних норм, 
шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення та 
логічного аналізу 
отриманих 
суб’єктивних і 
об’єктивних даних 
клінічного, 
додаткового 
обстеження, 
проведення 
диференційної 
діагностики під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1 
ПРН 5. 
Встановлювати 
діагноз 
невідкладних 
станів за будь-яких 
обставин (вдома, 
на вулиці, у 
лікувальній 
установі), в умовах 
надзвичайної 
ситуації, воєнного 



стану, обмеження 
інформації та часу 
(за списком 4)  
ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань 
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
хворого при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 
списком 2.1) 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні маніпуляції 
на підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6) 
ПРН 7. 
Аналізувати 
епідеміологічний 
стан та 
проводити заходи 
масової й 
індивідуальної, 
загальної та 
локальної 
медикаментозної 
та 
немедикаментозної 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань.
ПРН 12. 
Організовувати 
проведення 
лікувально-
евакуаційних 
заходів серед 
населення, 
військовослужбовці
в, в умовах 
надзвичайної 
ситуації, у т.ч. 
воєнного стану, під 



час розгорнутих 
етапів медичної 
евакуації, з 
урахуванням 
існуючої системи 
лікувально-
евакуаційного 
забезпечення.
ПРН 13. Визначати 
тактику надання 
екстреної медичної 
допомоги, 
використовуючи 
рекомендовані 
алгоритми, за 
будь-яких обставин 
на підставі 
діагнозу 
невідкладного 
стану в умовах 
обмеженого часу 
(за списком 4).
ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій..
ПРН 15. Оцінювати 
вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров`я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками.
ПРН 23. 
Виконувати 
маніпуляції 
надання екстреної 
медичної допомоги, 
використовуючи 
стандартні схеми, 
за будь-яких 
обставин на 
підставі діагнозу 
невідкладного 
стану (за списком 
4) в умовах 
обмеженого часу 
(за списками 6, 7) 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 



структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб. 
ПРН 17. 
Дотримуватися 
здорового способу 
життя, 
користуватися 
прийомами 
саморегуляції та 
самоконтролю.
ПРН 18. 
Усвідомлювати та 
керуватися у своїй 
діяльності 
громадянськими 
правами, 
свободами та 
обов’язками, 
підвищувати 
загальноосвітній 
культурний рівень.
ПРН 22. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 7).

ПРН 8. Визначати 
підхід, план, вид та 
принцип лікування 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.
ПРН 10. Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
пацієнта при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обгрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами 
ПРН 11. Проводити 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами під 
контролем лікаря-
керівника в умовах 
лікувальної 
установи (за 

Пропедевтика 
терапевтичної 
стоматології

Доповідь, лекція; проблемна 
лекція; самонавчання; 
пояснення; демонстрація; 
практичні роботи; 
консультація; ділова гра; 
тренінг; практико-
орієнтований кейс-метод з 
використанням електронної 
бази клінічних випадків, 
фантомів

Усне та письмове 
опитування; перевірка 
самостійної роботи; 
контроль виконання 
індивідуальних завдань; 
підсумковий модульний 
контроль; тестування; 
тематичний (модульний) 
контроль; практичний 
контроль; самоконтроль



списком 2.1) 
ПРН 21. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 6).
ПРН 22. 
Виконувати 
медичні 
стоматологічні 
маніпуляції на 
підставі 
попереднього 
та/або 
остаточного 
клінічного діагнозу 
(за списками 2, 2.1) 
для різних верств 
населення та в 
різних умовах (за 
списком 7).
ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 
особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб 
ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності 
ПРН 20. 
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності 

 


