


 

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Харківського національного університету  імені В. Н. Каразіна 

у сфері післядипломної освіти з підвищення кваліфікації за спеціальністю 

221 Стоматологія  

 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна планує 

здійснювати освітню діяльність у сфері післядипломної освіти з підвищення 

кваліфікації за спеціальністю 221 Стоматологія за наявністю ліцензії, виданої 

Міністерством освіти і науки України.  

Освітня діяльність Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна у сфері післядипломної освіти з підвищення кваліфікації за 

спеціальністю 221 Стоматологія передбачає надання освітніх послуг лікарям – 

стоматологам з метою підвищення їх професійної кваліфікації.  

  

Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати 

навчання.  

Професійні стандарти України з професій лікарів – стоматологів 

відсутній. Освітні програми з підвищення кваліфікації за спеціальністю 

221 Стоматологія враховують кваліфікаційні вимоги «Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 Охорона 

здоров'я» затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я  України від 

29.03.2002 р. № 117 (із змінами). 

Перелік лікарських спеціальностей, за якими проводиться підвищення 

кваліфікації, спеціалізації та стажування у галузі знань 22 Охорона здоров'я 

визначений Номенклатурою лікарських спеціальностей затвердженою 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2019 р. № 446 

«Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів». 

Міжнародні нормативні документи та стандарти, що регулюють 

професійну діяльність та підготовку лікарів-стоматологів: 

1. Європейська директива 2005/36/ЕС щодо визнання професійних 

кваліфікацій (Directive 2005/36/EC OF the European Parliament and of the 

Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications) 

2. Трилогія глобальних стандартів якості Всесвітньої федерації медичної 

освіти (WFME Global Standards for Quality improvement: Basic Medical 

Education, WFME Global Standards for Quality improvement: Postgraduate 

Medical Education and WFME Global Standards for Quality improvement: 

Continuous Professional Development) та Стандарти освіти для здобуття PhD в 



галузі біомедицини та охорони здоров’я (Standards for PhD Education in 

Biomedicine and Health Sciences in Europe) 

3. Кодекс лікаря України (прийнято та підписано Всеукраїнським з'їздом 

лікарських організацій та X З'їздом Всеукраїнського лікарського товариства 

(ВУЛТ) в м. Євпаторії 27.09.2009 року) 

(http://www.uapravo.net/akty/postanowy-osnovni/akt5dprf9d.htm). 

4.Стандарти медичної допомоги України 

(http://www.moz.gov.ua/ua/portal/standards) 

 

Перелік професійних кваліфікацій, які можуть надаватись 

здобувачам післядипломної освіти у разі успішного завершення навчання 

за освітніми програмами зі  спеціалізації. 

Фахівець підготовлений до роботи за ДК 003-2010: 

• Розділ 2. Професіонали 

• Підрозділ 22. Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук 

• Клас 2222 Професіонали в галузі  стоматології 

2222.2  Лікар-стоматолог  

2222.2  Лікар-стоматолог-ортодонт  

2222.2  Лікар-стоматолог-ортопед  

2222.2  Лікар-стоматолог-терапевт  

2222.2  Лікар-стоматолог-хірург   

2222.2  Лікар-стоматолог-дитячий 

2222.2        Лікар-стоматолог-щелепно-лицьовий хірург. 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання. 

Особи з вищою освітою у галузі знань 22 Охорона здоров’я за 

спеціальністю 221 «Стоматологія» мають право здобувати післядипломну 

освіту, а саме навчатись на циклах спеціалізації, стажування, тематичного 

удосконалення, тренінгах із оволодіння практичними навичками, майстер-

класах за спеціальностями стоматологія, терапевтична стоматологія, дитяча 

стоматологія, хірургічна стоматологія, щелепно-лицева хірургія, ортопедична 

стоматологія та ортодонтія.  

 

Перелік освітніх програм з підвищення кваліфікації за 

спеціальністю 221 Стоматологія 

Назва 

освітньої 

програми 

Обсяг 

освітньої 

програми, 

кредити/го

дини 

Термін 

навчання 

за 

освітньою 

програмою 

Освітні 

компоненти 

Засоби 

провадження 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/standards


Спеціалізація 

Терапевтична 

стоматологія 

15,6 / 468 3 місяця 1. Організація 

стоматологічн

ої допомоги. 

Амбулаторне 

знеболювання 

в 

стоматології. 

Діагностика 

та допомога 

при 

невідкладних 

станах. 

Діагностика 

захворювань 

органів 

порожнини 

рота 

2. Карієс зубів 

3. 

Захворювання 

пульпи та 

періодонта 

4. Ендодонтія 

5. Некаріозні 

ураження 

зубів. 

Діагностика, 

лікування. 

Пломбувальні 

матеріали 

6. 

Захворювання 

пародонту. 

Фізичні 

методи 

діагностики і 

лікування в 

стоматології 

7. 

Захворювання 

слизової 

м. Харків: Кафедра 

стоматології: навч.кімн. 

№49а (24,4м²), №50 

(19,9м²), №51 (19,6м²), 

№52 (39,4м²), №53 

(22,4м²), №54 

(24,0м²),№55 (47,1м²), 

№63 (40,2м²), аудиторії 

№67 (103,3м²), №69 

(139,9м²), Полтавський 

шлях, 188-А; 
Медико-санітарна 

частина ПАТ 

”Харківський тракторний 

завод”, кабінет №97А 

(стоматологічний, 20м²), 

лекційна зала (60м²), пр. 

Московський, 275; 
Симуляційний центр 

медичної підготовки 

медичного факультету, 

537.8 м², майдан Свободи, 

6.  
Комп’ютерні класи №597, 

598, 216 (кожен — 

62,0м²), майдан Свободи, 

6. 
Навчальна кімната, 

кожна: парти шкільні - 4 

шт, стіл офісний - 1 шт., 

стільці офісні — 9 шт. 

Аудиторія, кожна: стіл 

офісний 2 шт., стільці 

офісні — 60 шт. 

Персональний комп'ютер- 

2 шт., установка 

стоматологічна з 

турбіною— 2 шт., столик 

інструментальний - 1, 

крісло стоматологічне — 

2, крісло лікаря — 2, 

лампа бактерицидна — 2, 

комплект інструментів 

стоматологічних -30 шт., 

колба гумова — 10 шт., 

шпатель горловий — 10 

шт., оклюдатори — 20 

шт., гарнітури зубів — 30 

шт., фантоми 

стоматологічні — 30 шт., 

гарнітури зубів — 30 шт. 
Тренувальний 

автоматичний зовнішній 

дефібрилятор — 4 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації — 10 шт,  
Манекен відновлення 

прохідності дихальних 

шляхів — 2 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації для СЛР з 

контрольно-

вимірювальною панеллю 

Ambu – 2 шт.,  



оболонки, 

СНІД та 

вірусні 

гепатити 

8. Онкологічні 

аспекти в 

терапевтичній 

стоматології 

9. 

Профілактика 

стоматологічн

их 

захворювань 

10. Основні 

методи 

амбулаторног

о хірургічного 

лікування 

стоматологічн

их 

захворювань 

11. 3Д 

технології в  

стоматології 

Рука-симулятор для 

вимірювання 

артеріального тиску 

S415.250 — 3 шт., 
Віртуальна система 

анатомічної візуалізації/ 

Анатомічний стіл 

AnatomageMedical – 1. 
Багатоцільовий 

симулятор 

життєдіяльності пацієнта 

при бойовій травмі і 

травматичної кровотечі 

Trauma HAL S3040.100 – 

1 шт. 
Персональні комп’ютери 

Intel Celeron E3400 – 10 

шт., Athlon XP2500+ - 10 

iшт., Athlon II 2-240 – 10 

шт. 

Спеціалізація 

Ортопедична 

стоматологія 

15,6 / 468 3 місяця 1. Організація 

стоматологічн

ої 

ортопедичної 

допомоги. 

Функціональн

а анатомія 

зубощелепної 

системи 

2.Матеріалозн

авство у 

ортопедичній 

стоматології. 

Обстеження 

хворого в 

клініці 

ортопедичної 

м. Харків: Кафедра 

стоматології: навч.кімн. 

№49а (24,4м²), №50 

(19,9м²), №51 (19,6м²), 

№52 (39,4м²), №53 

(22,4м²), №54 

(24,0м²),№55 (47,1м²), 

№63 (40,2м²), аудиторії 

№67 (103,3м²), №69 

(139,9м²), Полтавський 

шлях, 188-А;  
Медико-санітарна 

частина ПАТ 

”Харківський тракторний 

завод”, кабінет №97А 

(стоматологічний, 20м²), 

лекційна зала (60м²), пр. 

Московський, 275; 
Симуляційний центр 

медичної підготовки 

медичного факультету, 

537.8 м², майдан Свободи, 

6. Комп’ютерний клас 

№597, 598, 216 (кожен — 

62,0м²), майдан Свободи, 

6. 
Навчальна кімната, 



стоматології 

та підготовка 

до 

протезування. 

Фотопротокол 

в 

стоматології. 

3. Клініка і 

ортопедичне 

лікування 

дефектів 

коронок зубів 

4. Клініка і 

ортопедичне 

лікування 

часткових 

дефектів 

зубних рядів 

незнімними 

конструкціям

и зубних 

протезів 

5. Клініка, 

ортопедичне 

лікування 

часткових 

дефектів 

зубних рядів 

знімними 

протезами 

6. 

Ортопедичне 

лікування 

повної втрати 

зубів 

знімними 

протезами 

7.Діагностика, 

клініка, 

ортопедичні 

методи 

кожна: парти шкільні - 4 

шт, стіл офісний - 1 шт., 

стільці офісні — 9 шт. 

Аудиторія, кожна: стіл 

офісний 2 шт., стільці 

офісні — 60 шт. 

Персональний комп'ютер 

- 2 шт., установка 

стоматологічна з 

турбіною— 2 шт., столик 

інструментальний - 1, 

крісло стоматологічне — 

2, крісло лікаря — 2, 

лампа бактерицидна — 2, 

комплект інструментів 

стоматологічних -30 шт., 

колба гумова — 10 шт., 

шпатель горловий — 10 

шт., оклюдатори — 20 

шт., гарнітури зубів — 30 

шт., фантоми 

стоматологічні — 30 шт., 

гарнітури зубів — 30 шт. 
Тренувальний 

автоматичний зовнішній 

дефібрилятор — 4 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації — 10 шт,  
Манекен відновлення 

прохідності дихальних 

шляхів — 2 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації для СЛР з 

контрольно-

вимірювальною панеллю 

Ambu – 2 шт.,  
Рука-симулятор для 

вимірювання 

артеріального тиску 

S415.250 — 3 шт., 
Віртуальна система 

анатомічної візуалізації/ 

Анатомічний стіл 

AnatomageMedical – 1. 
Багатоцільовий 

симулятор 

життєдіяльності пацієнта 

при бойовій травмі і 

травматичної кровотечі 

Trauma HAL S3040.100 – 

1 шт. 
Персональні комп’ютери 

Intel Celeron E3400 – 10 

шт., Athlon XP2500+ - 10 

iшт., Athlon II 2-240 – 10  

шт. 
 



лікування 

захворювань 

пародонту із 

застосуванням 

сучасних  

незнімних та 

знімних 

конструкцій. 

8.Діагностика,

клініка та 

ортопедичні 

методи 

лікування 

патологічної 

стертості 

зубів 

9.Діагностика, 

клініка та 

ортопедичні 

методи 

лікування 

захворювань 

СНЩС. 

Щелепно-

лицева 

ортопедія 

10. 3D 

моделювання 

в 

ортопедичній 

стоматології 

11.Основні 

принципи 

ортопедичног

о лікування 

дефектів 

зубних рядів з 

використання

м імплантатів 

12.Помилки та 

ускладнення в 



практиці 

ортопедичної 

стоматології, 

методи їх 

усунення та 

профілактики. 

Організація 

невідкладної  

медичної 

допомоги при 

надзвичайних 

ситуаціях. 

СНІД та 

вірусні 

гепатити. 

Особливо 

небезпечні 

інфекції. 

Спеціалізація 

Хірургічна 

стоматологія 

20,8 / 624 4 місяця 1. Організація 

хірургічної  

стоматологічн

ої допомоги. 

Невідкладна 

допомога.  

2.Клінічна 

анатомія та 

фізіологія 

щелепно-

лицевої 

ділянки. 

Оперативні 

доступи. 

Обстеження 

хворого в 

хірургічній 

стоматології. 

3. Знеболення 

та седація в 

хірургічній 

стоматології, 

стандарти. 

м. Харків: Кафедра 

стоматології: навч.кімн. 

№49а (24,4м²), №50 

(19,9м²), №51 (19,6м²), 

№52 (39,4м²), №53 

(22,4м²), №54 

(24,0м²),№55 (47,1м²), 

№63 (40,2м²), аудиторії 

№67 (103,3м²), №69 

(139,9м²), Полтавський 

шлях, 188-А;  
Медико-санітарна 

частина ПАТ 

”Харківський тракторний 

завод”, кабінет №97А 

(стоматологічний, 20м²), 

лекційна зала (60м²), пр. 

Московський, 275; 
Симуляційний центр 

медичної підготовки 

медичного факультету, 

537.8 м², майдан Свободи, 

6. Комп’ютерний клас 

№597, 598, 216 (кожен - 

62м²), майдан Свободи, 6. 
Навчальна кімната, 

кожна: парти шкільні - 4 

шт, стіл офісний - 1 шт., 

стільці офісні — 9 шт. 

Аудиторія, кожна: стіл 

офісний 2 шт., стільці 

офісні — 60 шт. 

Персональний комп'ютер 

- 2 шт., установка 

стоматологічна з 

турбіною— 2 шт., столик 

інструментальний - 1, 



Ускладнення 

при 

знеболенні.  

4.Інервація 

щелепно-

лицевої 

ділянки. 

Захворювання 

та ураження 

нервів 

щелепно-

лицевої 

ділянки. 

Методи 

лікування. 

Нейрогенне 

порушення  

слиновиділен

ня. 

5.Захворюван

ня, кісти, 

нориці та 

пухлини 

слинних залоз.  

6. Видалення 

зубів, 

видалення 

атипових 

зубів, зубів 

мудрості   

7. 

Одонтогенні 

запальні 

захворювання 

щелеп, 

верхньощелеп

ної пазухи, 

м'яких тканин 

щелепно-

лицевої 

ділянки,  

крісло стоматологічне — 

2, крісло лікаря — 2, 

лампа бактерицидна — 2, 

комплект інструментів 

стоматологічних -30 шт., 

шпатель горловий — 10 

шт., скальпель 

хірургічний — 10 шт, 

голки хірургічні — 20 

шт., голкотримач 

хірургічний — 10 шт., 

череп людини — 1 шт., 

фантоми стоматологічні 

— 30 шт. 
Багатоцільовий 

педіатричний симулятор 

дитини віком 1 року для 

догляду за пацієнтом та 

надання невідкладної 

допомоги S117.250 с 

ОМНІ — 1 шт., 
Манекен дитини віком 5 

років для відпрацювання 

навичок догляду за 

пацієнтом і надання 

невідкладної допомоги 

S157.250 — 1шт., 
Тренувальний 

автоматичний зовнішній 

дефібрилятор — 4 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації — 10 шт,  
Манекен відновлення 

прохідності дихальних 

шляхів — 2 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації для СЛР з 

контрольно-

вимірювальною панеллю 

Ambu – 2 шт.,  
Рука-симулятор для 

вимірювання 

артеріального тиску 

S415.250 — 3 шт., 
Віртуальна система 

анатомічної візуалізації/ 

Анатомічний стіл 

AnatomageMedical – 1. 
Багатоцільовий 

симулятор 

життєдіяльності пацієнта 

при бойовій травмі і 

травматичної кровотечі 

Trauma HAL S3040.100 – 

1 шт. 
Персональні комп’ютери 

Intel Celeron E3400 – 10 

шт., Athlon XP2500+ - 10 

iшт., Athlon II 2-240 – 10  

шт. 



ускладнення, 

лікування 

8.Неодонтоген

ні запальні 

захворювання  

та прояв 

специфічних 

інфекційних 

захворювань в 

щелепно-

лицевої 

ділянки. 

ВІЛ/СНІД. 

9. Травми 

щелепно-

лицевої 

ділянки. 

Особливості 

вогнепальних 

уражень 

10. Пухлини, 

пухлиноподіб

ні утворення, 

кісти м'яких 

тканин та 

кісток 

щелепно-

лицевої 

ділянки та 

шиї. 

11.Захворюва

ння скронево-

нижньощелеп

ного суглоба.   

12. 

Пародонтіт. 

Хірургічні 

методи 

лікування. 

13.Незрощенн

я верхньої 



губи і 

піднебіння. 

Відновлюваль

ні операції на 

обличчі. 

Ортогнатична 

та естетична 

хірургія 

14. Дентальна 

імплантація.  

15. 3Д 

технології в 

хірургічній 

стоматології. 

Спеціалізація 

Ортодонтія 

31,2 / 936 6 місяців 1. Організація 

надання 

ортодонтичної 

допомоги. 

Анатомо-

біологічні 

основи 

ортодонтії. 

Етіологія, 

патогенез  

зубощелепних 

аномалій. 

2. Діагностика 

в ортодонтії 

3. Загальні 

принципи та 

правила 

ортодонтично

го лікування 

4.Ортодонтич

на 

лабораторна 

техніка і 

матеріали 

5. Клініка та 

лікування 

аномалій 

м. Харків: Кафедра 

стоматології: навч.кімн. 

№49а (24,4м²), №50 

(19,9м²), №51 (19,6м²), 

№52 (39,4м²), №53 

(22,4м²), №54 

(24,0м²),№55 (47,1м²), 

№63 (40,2м²), аудиторії 

№67 (103,3м²), №69 

(139,9м²), Полтавський 

шлях, 188-А; 
Медико-санітарна 

частина ПАТ 

”Харківський тракторний 

завод”, кабінет №97А 

(стоматологічний, 20м²), 

лекційна зала (60м²), пр. 

Московський, 275; 
Симуляційний центр 

медичної підготовки 

медичного факультету, 

537.8 м², майдан Свободи, 

6. Комп’ютерний клас 

№597, 598, 216 (кожен - 

62м²), майдан Свободи, 6. 
Навчальна кімната, 

кожна: парти шкільні - 4 

шт, стіл офісний - 1 шт., 

стільці офісні — 9 шт. 

Аудиторія, кожна: стіл 

офісний 2 шт., стільці 

офісні — 60 шт. 

Персональний комп'ютер 

- 2 шт., установка 

стоматологічна з 

турбіною— 2 шт., столик 

інструментальний - 1, 

крісло стоматологічне — 

2, крісло лікаря — 2, 

лампа бактерицидна — 2, 

комплект інструментів 

стоматологічних -30 шт., 

колба гумова — 10 шт., 



зубів, зубних 

рядів 

6. Клініка та 

лікування 

патології 

прикусу 

7.Ортодонтич

на допомога у 

комплексному 

лікуванні 

зубощелепних 

деформацій 

8.Протезуванн

я дефектів 

зубів і зубних 

рядів у дітей. 

Логопедія 

9. Клініка та 

лікування 

травм зубів і 

щелеп у дітей. 

Клініка та 

лікування 

вроджених 

вад обличчя та 

щелеп 

10. 3Д 

технологія в 

ортодонтії 

Комп’ютерне 

моделювання 

в 

ортодонтичній 

практиці 

12.Фотопрото

кол при 

ортодонтично

му лікуванні. 

шпатель горловий — 10 

шт., оклюдатори — 20 

шт., гарнітури зубів — 30 

шт., фантоми 

стоматологічні — 30 шт., 

гарнітури зубів — 30 шт. 
Тренувальний 

автоматичний зовнішній 

дефібрилятор — 4 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації — 10 шт,  
Манекен відновлення 

прохідності дихальних 

шляхів — 2 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації для СЛР з 

контрольно-

вимірювальною панеллю 

Ambu – 2 шт.,  
Рука-симулятор для 

вимірювання 

артеріального тиску 

S415.250 — 3 шт., 
Віртуальна система 

анатомічної візуалізації/ 

Анатомічний стіл 

AnatomageMedical – 1. 
Багатоцільовий 

симулятор 

життєдіяльності пацієнта 

при бойовій травмі і 

травматичної кровотечі 

Trauma HAL S3040.100 – 

1 шт. 
Персональні комп’ютери 

Intel Celeron E3400 – 10 

шт., Athlon XP2500+ - 10 

iшт., Athlon II 2-240 – 10  

шт. 

Спеціалізація 

Дитяча 

стоматологія 

15,6 / 468 3 місяця 1. Організація 

стоматологічн

ої допомоги 

м. Харків: Кафедра 

стоматології: навч.кімн. 

№49а (24,4м²), №50 

(19,9м²), №51 (19,6м²), 



дітям. 

Діагностика 

захворювань 

органів 

порожнини 

рота. 

Знеболювання 

у стоматології 

дитячого віку 

в 

амбулаторних 

умовах 

2.Фотопроток

ол при 

стоматологічн

ому лікуванні 

дітей. 

Некаріозні 

ураження 

зубів. 

Діагностика, 

лікування та 

профілактика 

3. Карієс зубів 

4.Захворюван

ня пульпи 

5. 

Захворювання 

періодонта 

6. 

Пломбувальні 

матеріали 

7. 

Захворювання 

пародонта у 

дітей 

8. 

Захворювання 

слизової 

оболонки 

порожнини 

№52 (39,4м²), №53 

(22,4м²), №54 

(24,0м²),№55 (47,1м²), 

№63 (40,2м²), аудиторії 

№67 (103,3м²), №69 

(139,9м²), Полтавський 

шлях, 188-А; 
Медико-санітарна 

частина ПАТ 

”Харківський тракторний 

завод”, кабінет №97А 

(стоматологічний, 20м²), 

лекційна зала (60м²),пр. 

Московський, 275; 
Симуляційний центр 

медичної підготовки 

медичного факультету, 

537.8 м², майдан Свободи, 

6. Комп’ютерний клас 

№597, 598, 216 (кожен - 

62м²), майдан Свободи, 6. 
Навчальна кімната, 

кожна: парти шкільні - 4 

шт, стіл офісний - 1 шт., 

стільці офісні — 9 шт. 

Аудиторія, кожна: стіл 

офісний 2 шт., стільці 

офісні — 60 шт. 

Персональний комп'ютер 

- 2 шт., установка 

стоматологічна з 

турбіною— 2 шт., столик 

інструментальний - 1, 

крісло стоматологічне — 

2, крісло лікаря — 2, 

лампа бактерицидна — 2, 

комплект інструментів 

стоматологічних -30 шт., 

колба гумова — 10 шт., 

шпатель горловий — 10 

шт., оклюдатори — 20 

шт., гарнітури зубів — 30 

шт., фантоми 

стоматологічні — 30 шт., 

гарнітури зубів — 30 шт. 
Багатоцільовий 

педіатричний симулятор 

дитини віком 1 року для 

догляду за пацієнтом та 

надання невідкладної 

допомоги S117.250 с 

ОМНІ — 1 шт., 
Манекен дитини віком 5 

років для відпрацювання 

навичок догляду за 

пацієнтом і надання 

невідкладної допомоги 

S157.250 — 1шт., 
Тренувальний 

автоматичний зовнішній 

дефібрилятор — 4 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації — 10 шт,  
Манекен відновлення 

прохідності дихальних 



рота у дітей. 

Фізичні 

методи 

діагностики і 

лікування у 

дитячій 

стоматології 

9. Основні 

методи 

амбулаторног

о лікування 

хірургічних 

стоматологічн

их 

захворювань у 

дітей. 

Діагностика 

та допомога 

при 

невідкладних 

станах 

10. 

Зубощелепні 

аномалії. 

Деякі питання 

ортодонтії 

11. 

Профілактика 

стоматологічн

их 

захворювань 

12. 3Д 

технології в 

дитячий 

стоматології. 

Комп’ютерне 

моделювання 

в дитячий 

стоматологічн

ий практиці. 

шляхів — 2 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації для СЛР з 

контрольно-

вимірювальною панеллю 

Ambu – 2 шт.,  
Рука-симулятор для 

вимірювання 

артеріального тиску 

S415.250 — 3 шт., 
Віртуальна система 

анатомічної візуалізації/ 

Анатомічний стіл 

AnatomageMedical – 1. 
Багатоцільовий 

симулятор 

життєдіяльності пацієнта 

при бойовій травмі і 

травматичної кровотечі 

Trauma HAL S3040.100 – 

1 шт. 
Персональні комп’ютери 

Intel Celeron E3400 – 10 

шт., Athlon XP2500+ - 10 

iшт., Athlon II 2-240 – 10  

шт. 

Спеціалізація 15,6 / 468 3 місяця 1. Організація м. Харків: Кафедра 



Стоматологія стоматологічн

ої допомоги 

населенню. 

Клінічна 

анатомія, 

оперативна 

хірургія.  

Діагностика 

захворювань 

органів 

порожнини 

рота. 

Амбулаторне 

знеболення в 

стоматології 

2. Діагностика 

та допомога 

при 

невідкладних 

станах. Карієс 

зубів 

3.Захворюван

ня пульпи. 

Захворювання 

періодонту. 

Ендодонтія 

4.Некаріозні 

ураження 

зубів. 

Діагностика, 

лікування та 

профілактика. 

Пломбувальні 

матеріали 

5.Захворюван

ня пародонту. 

Захворювання 

слизової 

оболонки у 

дорослих та 

дітей. 

стоматології: навч.кімн. 

№49а (24,4м²), №50 

(19,9м²), №51 (19,6м²), 

№52 (39,4м²), №53 

(22,4м²), №54 

(24,0м²),№55 (47,1м²), 

№63 (40,2м²), аудиторії 

№67 (103,3м²), №69 

(139,9м²), Полтавський 

шлях, 188-А; 
Медико-санітарна 

частина ПАТ 

”Харківський тракторний 

завод”, кабінет №97А 

(стоматологічний, 20м²), 

лекційна зала (60м²), пр. 

Московський, 275; 
Симуляційний центр 

медичної підготовки 

медичного факультету, 

537.8 м², майдан Свободи, 

6. Комп’ютерний клас 

№597, 598, 216 (кожен - 

62м²), майдан Свободи, 6. 
Навчальна кімната, 

кожна: парти шкільні - 4 

шт, стіл офісний - 1 шт., 

стільці офісні — 9 шт. 

Аудиторія, кожна: стіл 

офісний 2 шт., стільці 

офісні — 60 шт. 

Персональний комп'ютер 

- 2 шт., установка 

стоматологічна з 

турбіною— 2 шт., столик 

інструментальний - 1, 

крісло стоматологічне — 

2, крісло лікаря — 2, 

лампа бактерицидна — 2, 

комплект інструментів 

стоматологічних -30 шт., 

колба гумова — 10 шт., 

шпатель горловий — 10 

шт., оклюдатори — 20 

шт., гарнітури зубів — 30 

шт., фантоми 

стоматологічні — 30 шт., 

гарнітури зубів — 30 шт. 
Багатоцільовий 

педіатричний симулятор 

дитини віком 1 року для 

догляду за пацієнтом та 

надання невідкладної 

допомоги S117.250 с 

ОМНІ — 1 шт., 
Манекен дитини віком 5 

років для відпрацювання 

навичок догляду за 

пацієнтом і надання 

невідкладної допомоги 

S157.250 — 1шт., 
Тренувальний 

автоматичний зовнішній 

дефібрилятор — 4 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 



Фізичні 

методи 

діагностики і 

лікування в 

стоматології 

6.Основні 

методи 

амбулаторног

о хірургічного 

лікування 

стоматологічн

их 

захворювань. 

Злоякісні 

утворення 

щелепно-

лицевої 

ділянки 

7.Ортопедичн

е лікування 

патології 

жувальної 

системи 

8.Зубощелепні 

аномалії. 

Деякі питання 

ортодонтії. 

Профілактика 

стоматологічн

их 

захворювань. 

реанімації — 10 шт,  
Манекен відновлення 

прохідності дихальних 

шляхів — 2 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації для СЛР з 

контрольно-

вимірювальною панеллю 

Ambu – 2 шт.,  
Рука-симулятор для 

вимірювання 

артеріального тиску 

S415.250 — 3 шт., 
Віртуальна система 

анатомічної візуалізації/ 

Анатомічний стіл 

AnatomageMedical – 1. 
Багатоцільовий 

симулятор 

життєдіяльності пацієнта 

при бойовій травмі і 

травматичної кровотечі 

Trauma HAL S3040.100 – 

1 шт. 
Персональні комп’ютери 

Intel Celeron E3400 – 10 

шт., Athlon XP2500+ - 10 

iшт., Athlon II 2-240 – 10  

шт. 

Спеціалізація 

Щелепно-

лицева 

хірургія 

46,8 / 1404 9 місяців 1.Законодавст

во та 

нормативні 

документи 

про охорону 

здоров’я. 

Організація 

хірургічної 

допомоги 

щелепно-

м. Харків: Кафедра 

стоматології: навч.кімн. 

№49а (24,4м²), №50 

(19,9м²), №51 (19,6м²), 

№52 (39,4м²), №53 

(22,4м²), №54 

(24,0м²),№55 (47,1м²), 

№63 (40,2м²), аудиторії 

№67 (103,3м²), №69 

(139,9м²), Полтавський 

шлях, 188-А; 
Медико-санітарна 

частина ПАТ 

”Харківський тракторний 

завод”, кабінет №97А 

(стоматологічний, 20м²), 



лицевого 

профілю. 

Медична 

документація, 

деонтологія. 

2. 

Топографічна 

та клінічна 

анатомія 

голови, шиї 

дорослих і 

дітей. 

3.Знеболюван

ня при різних 

операціях у 

щелепно-

лицевій 

ділянці. 

4. Основні та 

додаткові 

методи 

дослідження. 

3D-технології 

у щелепно-

ліцевій 

хірургії. 

5. 

Міжнародна 

класифікація 

хвороб. 

Діагноз, план 

лікування. 

Співпраця із 

фахівцями з 

суміжних 

спеціальносте

й та 

службами.  

6. 

Неспецифічні 

та специфічні 

лекційна зала (60м²), пр. 

Московський, 275; 
Симуляційний центр 

медичної підготовки 

медичного факультету, 

537.8 м², майдан Свободи, 

6. Комп’ютерний клас 

№597, 598, 216 (кожен - 

62м²), майдан Свободи, 6. 
Навчальна кімната, 

кожна: парти шкільні - 4 

шт, стіл офісний - 1 шт., 

стільці офісні — 9 шт. 

Аудиторія, кожна: стіл 

офісний 2 шт., стільці 

офісні — 60 шт. 

Персональний комп'ютер 

- 2 шт., установка 

стоматологічна з 

турбіною— 2 шт., столик 

інструментальний - 1, 

крісло стоматологічне — 

2, крісло лікаря — 2, 

лампа бактерицидна — 2, 

комплект інструментів 

стоматологічних -30 шт., 

шпатель горловий — 10 

шт., скальпель 

хірургічний — 10 шт, 

голки хірургічні — 20 

шт., голкотримач 

хірургічний — 10 шт., 

череп людини — 1 шт., 

фантоми стоматологічні 

— 30 шт. 
Багатоцільовий 

педіатричний симулятор 

дитини віком 1 року для 

догляду за пацієнтом та 

надання невідкладної 

допомоги S117.250 с 

ОМНІ — 1 шт., 
Манекен дитини віком 5 

років для відпрацювання 

навичок догляду за 

пацієнтом і надання 

невідкладної допомоги 

S157.250 — 1шт., 
Тренувальний 

автоматичний зовнішній 

дефібрилятор — 4 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації — 10 шт,  
Манекен відновлення 

прохідності дихальних 

шляхів — 2 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації для СЛР з 

контрольно-

вимірювальною панеллю 

Ambu – 2 шт.,  
Рука-симулятор для 

вимірювання 

артеріального тиску 



запальні 

захворювання 

щелепно-

лицевої 

ділянки. 

7. 

Травматичні 

ушкодження 

щелепно-

лицевої 

ділянки. 

Бойові 

травматичні 

ушкодження. 

8. Хірургічне 

лікування 

парезів і 

паралічів 

лицевого 

нерва. 

Стоматоневро

логія. 

9. Вроджені та 

набуті 

диспластичні 

ураженнями, 

дефекти та 

деформації, 

ортогнатична 

хірургія. 

Травматичне 

пошкодження 

орбіти, 

відновлення 

верхніх і 

нижніх повік, 

носа, зміна 

форми носа. 

Застосування 

трансплантаці

ї тканин з 

S415.250 — 3 шт., 
Віртуальна система 

анатомічної візуалізації/ 

Анатомічний стіл 

AnatomageMedical – 1. 
Багатоцільовий 

симулятор 

життєдіяльності пацієнта 

при бойовій травмі і 

травматичної кровотечі 

Trauma HAL S3040.100 – 

1 шт. 
Персональні комп’ютери 

Intel Celeron E3400 – 10 

шт., Athlon XP2500+ - 10 

iшт., Athlon II 2-240 – 10  

шт. 
 



віддалених 

ділянок тіла 

10.Дегенерати

вні, запальні 

та дистрофічні 

захворювання 

скронево-

нижньощелеп

ного суглоба. 

11. 

Предракові 

захворювання, 

доброякісні та 

злоякісні 

новоутворенн

я. 

12. 

Невідкладні 

стани, 

допомога у 

термінальних 

станах. 

13. Підготовка 

порожнини 

рота до 

ортопедичног

о лікування, 

стоматологічн

а імплантація. 

14. Хірургічне 

лікування 

захворювань 

слинних залоз. 

15. 

Реабілітація, 

фізіотерапія, 

дієтотерапія 

та 

профілактика 

в щелепно-

ліцевій 



хірургії.  

Стажування 

Терапевтична 

стоматологія 

5,2 / 156 1 місяць Терапевтична 

стоматологія 

м. Харків: Кафедра 

стоматології: навч.кімн. 

№49а (24,4м²), №50 

(19,9м²), №51 (19,6м²), 

№52 (39,4м²), №53 

(22,4м²), №54 

(24,0м²),№55 (47,1м²), 

№63 (40,2м²), аудиторії 

№67 (103,3м²), №69 

(139,9м²), Полтавський 

шлях, 188-А;  
Медико-санітарна 

частина ПАТ 

”Харківський тракторний 

завод”, кабінет №97А 

(стоматологічний, 20м²), 

лекційна зала (60м²), пр. 

Московський, 275; 
Симуляційний центр 

медичної підготовки 

медичного факультету, 

537.8 м², майдан Свободи, 

6. Комп’ютерний клас 

№597, 598, 216 (кожен - 

62м²), майдан Свободи, 6. 
Навчальна кімната, 

кожна: парти шкільні - 4 

шт, стіл офісний - 1 шт., 

стільці офісні — 9 шт. 

Аудиторія, кожна: стіл 

офісний 2 шт., стільці 

офісні — 60 шт. 

Персональний комп'ютер- 

2 шт., установка 

стоматологічна з 

турбіною— 2 шт., столик 

інструментальний - 1, 

крісло стоматологічне — 

2, крісло лікаря — 2, 

лампа бактерицидна — 2, 

комплект інструментів 

стоматологічних -30 шт., 

колба гумова — 10 шт., 

шпатель горловий — 10 

шт., оклюдатори — 20 

шт., гарнітури зубів — 30 

шт., фантоми 

стоматологічні — 30 шт., 

гарнітури зубів — 30 шт. 
Тренувальний 

автоматичний зовнішній 

дефібрилятор — 4 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації — 10 шт,  
Манекен відновлення 

прохідності дихальних 

шляхів — 2 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації для СЛР з 

контрольно-

вимірювальною панеллю 

Ambu – 2 шт.,  



Рука-симулятор для 

вимірювання 

артеріального тиску 

S415.250 — 3 шт., 
Віртуальна система 

анатомічної візуалізації/ 

Анатомічний стіл 

AnatomageMedical – 1. 
Багатоцільовий 

симулятор 

життєдіяльності пацієнта 

при бойовій травмі і 

травматичної кровотечі 

Trauma HAL S3040.100 – 

1 шт. 
Персональні комп’ютери 

Intel Celeron E3400 – 10 

шт., Athlon XP2500+ - 10 

iшт., Athlon II 2-240 – 10  

шт. 
 

Стажування 

Ортопедична 

стоматологія 

5,2 / 156 1 місяць Ортопедична 

стоматологія 

 

м. Харків: Кафедра 

стоматології: навч.кімн. 

№49а (24,4м²), №50 

(19,9м²), №51 (19,6м²), 

№52 (39,4м²), №53 

(22,4м²), №54 

(24,0м²),№55 (47,1м²), 

№63 (40,2м²), аудиторії 

№67 (103,3м²), №69 

(139,9м²), Полтавський 

шлях, 188-А; 
Медико-санітарна 

частина ПАТ 

”Харківський тракторний 

завод”, кабінет №97А 

(стоматологічний, 20м²), 

лекційна зала (60м²), пр. 

Московський, 275; 
Симуляційний центр 

медичної підготовки 

медичного факультету, 

537.8 м², майдан Свободи, 

6. Комп’ютерний клас 

№597, 598, 216 (кожен - 

62м²), майдан Свободи, 6. 
Навчальна кімната, 

кожна: парти шкільні - 4 

шт, стіл офісний - 1 шт., 

стільці офісні — 9 шт. 

Аудиторія, кожна: стіл 

офісний 2 шт., стільці 

офісні — 60 шт. 

Персональний комп'ютер 

- 2 шт., установка 

стоматологічна з 

турбіною— 2 шт., столик 

інструментальний - 1, 

крісло стоматологічне — 

2, крісло лікаря — 2, 

лампа бактерицидна — 2, 

комплект інструментів 

стоматологічних -30 шт., 

колба гумова — 10 шт., 

шпатель горловий — 10 

шт., оклюдатори — 20 



шт., гарнітури зубів — 30 

шт., фантоми 

стоматологічні — 30 шт., 

гарнітури зубів — 30 шт. 
Тренувальний 

автоматичний зовнішній 

дефібрилятор — 4 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації — 10 шт,  
Манекен відновлення 

прохідності дихальних 

шляхів — 2 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації для СЛР з 

контрольно-

вимірювальною панеллю 

Ambu – 2 шт.,  
Рука-симулятор для 

вимірювання 

артеріального тиску 

S415.250 — 3 шт., 
Віртуальна система 

анатомічної візуалізації/ 

Анатомічний стіл 

AnatomageMedical – 1. 
Багатоцільовий 

симулятор 

життєдіяльності пацієнта 

при бойовій травмі і 

травматичної кровотечі 

Trauma HAL S3040.100 – 

1 шт. 
Персональні комп’ютери 

Intel Celeron E3400 – 10 

шт., Athlon XP2500+ - 10 

iшт., Athlon II 2-240 – 10  

шт. 

Стажування 

Хірургічна  

стоматологія 

5,2 / 156 1 місяць Хірургічна 

стоматологія 

 

м. Харків: Кафедра 

стоматології: навч.кімн. 

№49а (24,4м²), №50 

(19,9м²), №51 (19,6м²), 

№52 (39,4м²), №53 

(22,4м²), №54 

(24,0м²),№55 (47,1м²), 

№63 (40,2м²), аудиторії 

№67 (103,3м²), №69 

(139,9м²), Полтавський 

шлях, 188-А; 
Медико-санітарна 

частина ПАТ 

”Харківський тракторний 

завод”, кабінет №97А 

(стоматологічний, 20м²), 

лекційна зала (60м²), пр. 

Московський, 275; 
Симуляційний центр 

медичної підготовки 

медичного факультету, 

537.8 м², майдан Свободи, 

6. Комп’ютерний клас 

№597, 598, 216 (кожен - 

62м²), майдан Свободи, 6. 
Навчальна кімната, 

кожна: парти шкільні - 4 



шт, стіл офісний - 1 шт., 

стільці офісні — 9 шт. 

Аудиторія, кожна: стіл 

офісний 2 шт., стільці 

офісні — 60 шт. 

Персональний комп'ютер 

- 2 шт., установка 

стоматологічна з 

турбіною— 2 шт., столик 

інструментальний - 1, 

крісло стоматологічне — 

2, крісло лікаря — 2, 

лампа бактерицидна — 2, 

комплект інструментів 

стоматологічних -30 шт., 

шпатель горловий — 10 

шт., скальпель 

хірургічний — 10 шт, 

голки хірургічні — 20 

шт., голкотримач 

хірургічний — 10 шт., 

череп людини — 1 шт., 

фантоми стоматологічні 

— 30 шт. 
Багатоцільовий 

педіатричний симулятор 

дитини віком 1 року для 

догляду за пацієнтом та 

надання невідкладної 

допомоги S117.250 с 

ОМНІ — 1 шт., 
Манекен дитини віком 5 

років для відпрацювання 

навичок догляду за 

пацієнтом і надання 

невідкладної допомоги 

S157.250 — 1шт., 
Тренувальний 

автоматичний зовнішній 

дефібрилятор — 4 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації — 10 шт,  
Манекен відновлення 

прохідності дихальних 

шляхів — 2 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації для СЛР з 

контрольно-

вимірювальною панеллю 

Ambu – 2 шт.,  
Рука-симулятор для 

вимірювання 

артеріального тиску 

S415.250 — 3 шт., 
Віртуальна система 

анатомічної візуалізації/ 

Анатомічний стіл 

AnatomageMedical – 1. 
Багатоцільовий 

симулятор 

життєдіяльності пацієнта 

при бойовій травмі і 

травматичної кровотечі 

Trauma HAL S3040.100 – 



1 шт. 
Персональні комп’ютери 

Intel Celeron E3400 – 10 

шт., Athlon XP2500+ - 10 

iшт., Athlon II 2-240 – 10  

шт. 

Стажування  

Ортодонтія 

5,2 / 156 1 місяць Ортодонтія 

 

м. Харків: Кафедра 

стоматології: навч.кімн. 

№49а (24,4м²), №50 

(19,9м²), №51 (19,6м²), 

№52 (39,4м²), №53 

(22,4м²), №54 

(24,0м²),№55 (47,1м²), 

№63 (40,2м²), аудиторії 

№67 (103,3м²), №69 

(139,9м²), Полтавський 

шлях, 188-А; 
Медико-санітарна 

частина ПАТ 

”Харківський тракторний 

завод”, кабінет №97А 

(стоматологічний, 20м²), 

лекційна зала (60м²), пр. 

Московський, 275; 
Симуляційний центр 

медичної підготовки 

медичного факультету, 

537.8 м², майдан Свободи, 

6. Комп’ютерний клас 

№597, 598, 216 (кожен - 

62м²), майдан Свободи, 6. 
Навчальна кімната, 

кожна: парти шкільні - 4 

шт, стіл офісний - 1 шт., 

стільці офісні — 9 шт. 

Аудиторія, кожна: стіл 

офісний 2 шт., стільці 

офісні — 60 шт. 

Персональний комп'ютер 

- 2 шт., установка 

стоматологічна з 

турбіною— 2 шт., столик 

інструментальний - 1, 

крісло стоматологічне — 

2, крісло лікаря — 2, 

лампа бактерицидна — 2, 

комплект інструментів 

стоматологічних -30 шт., 

колба гумова — 10 шт., 

шпатель горловий — 10 

шт., оклюдатори — 20 

шт., гарнітури зубів — 30 

шт., фантоми 

стоматологічні — 30 шт., 

гарнітури зубів — 30 шт. 
Тренувальний 

автоматичний зовнішній 

дефібрилятор — 4 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації — 10 шт,  
Манекен відновлення 

прохідності дихальних 

шляхів — 2 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 



реанімації для СЛР з 

контрольно-

вимірювальною панеллю 

Ambu – 2 шт.,  
Рука-симулятор для 

вимірювання 

артеріального тиску 

S415.250 — 3 шт., 
Віртуальна система 

анатомічної візуалізації/ 

Анатомічний стіл 

AnatomageMedical – 1. 
Багатоцільовий 

симулятор 

життєдіяльності пацієнта 

при бойовій травмі і 

травматичної кровотечі 

Trauma HAL S3040.100 – 

1 шт. 
Персональні комп’ютери 

Intel Celeron E3400 – 10 

шт., Athlon XP2500+ - 10 

iшт., Athlon II 2-240 – 10  

шт. 

Стажування 

Дитяча 

стоматологія 

5,2 / 156 1 місяць Дитяча 

стоматологія 

м. Харків: Кафедра 

стоматології: навч.кімн. 

№49а (24,4м²), №50 

(19,9м²), №51 (19,6м²), 

№52 (39,4м²), №53 

(22,4м²), №54 

(24,0м²),№55 (47,1м²), 

№63 (40,2м²), аудиторії 

№67 (103,3м²), №69 

(139,9м²), Полтавський 

шлях, 188-А; 
Медико-санітарна 

частина ПАТ 

”Харківський тракторний 

завод”, кабінет №97А 

(стоматологічний, 20м²), 

лекційна зала (60м²), пр. 

Московський, 275; 
Симуляційний центр 

медичної підготовки 

медичного факультету, 

537.8 м², майдан Свободи, 

6. Комп’ютерний клас 

№597, 598, 216 (кожен - 

62м²), майдан Свободи, 6. 
Навчальна кімната, 

кожна: парти шкільні - 4 

шт, стіл офісний - 1 шт., 

стільці офісні — 9 шт. 

Аудиторія, кожна: стіл 

офісний 2 шт., стільці 

офісні — 60 шт. 

Персональний комп'ютер 

- 2 шт., установка 

стоматологічна з 

турбіною— 2 шт., столик 

інструментальний - 1, 

крісло стоматологічне — 

2, крісло лікаря — 2, 

лампа бактерицидна — 2, 

комплект інструментів 

стоматологічних -30 шт., 



колба гумова — 10 шт., 

шпатель горловий — 10 

шт., оклюдатори — 20 

шт., гарнітури зубів — 30 

шт., фантоми 

стоматологічні — 30 шт., 

гарнітури зубів — 30 шт. 
Багатоцільовий 

педіатричний симулятор 

дитини віком 1 року для 

догляду за пацієнтом та 

надання невідкладної 

допомоги S117.250 с 

ОМНІ — 1 шт., 
Манекен дитини віком 5 

років для відпрацювання 

навичок догляду за 

пацієнтом і надання 

невідкладної допомоги 

S157.250 — 1шт., 
Тренувальний 

автоматичний зовнішній 

дефібрилятор — 4 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації — 10 шт,  
Манекен відновлення 

прохідності дихальних 

шляхів — 2 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації для СЛР з 

контрольно-

вимірювальною панеллю 

Ambu – 2 шт.,  
Рука-симулятор для 

вимірювання 

артеріального тиску 

S415.250 — 3 шт., 
Віртуальна система 

анатомічної візуалізації/ 

Анатомічний стіл 

AnatomageMedical – 1. 
Багатоцільовий 

симулятор 

життєдіяльності пацієнта 

при бойовій травмі і 

травматичної кровотечі 

Trauma HAL S3040.100 – 

1 шт. 
Персональні комп’ютери 

Intel Celeron E3400 – 10 

шт., Athlon XP2500+ - 10 

iшт., Athlon II 2-240 – 10  

шт. 

Стажування 

Стоматологія 

5,2  / 156 1 місяць Терапевтична 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Хірургічна 

стоматологія 

м. Харків: Кафедра 

стоматології: навч.кімн. 

№49а (24,4м²), №50 

(19,9м²), №51 (19,6м²), 

№52 (39,4м²), №53 

(22,4м²), №54 

(24,0м²),№55 (47,1м²), 

№63 (40,2м²), аудиторії 

№67 (103,3м²), №69 

(139,9м²), Полтавський 

шлях, 188-А; 



Дитяча 

стоматологія 

Ортодонтія 

Щелепно-

лицева 

хірургія 

Медико-санітарна 

частина ПАТ 

”Харківський тракторний 

завод”, кабінет №97А 

(стоматологічний, 20м²), 

лекційна зала (60м²), пр. 

Московський, 275; 
Симуляційний центр 

медичної підготовки 

медичного факультету, 

537.8 м², майдан Свободи, 

6. Комп’ютерний клас 

№597, 598, 216 (кожен - 

62м²), майдан Свободи, 6. 
Навчальна кімната, 

кожна: парти шкільні - 4 

шт, стіл офісний - 1 шт., 

стільці офісні — 9 шт. 

Аудиторія, кожна: стіл 

офісний 2 шт., стільці 

офісні — 60 шт. 

Персональний комп'ютер 

- 2 шт., установка 

стоматологічна з 

турбіною— 2 шт., столик 

інструментальний - 1, 

крісло стоматологічне — 

2, крісло лікаря — 2, 

лампа бактерицидна — 2, 

комплект інструментів 

стоматологічних -30 шт., 

колба гумова — 10 шт., 

шпатель горловий — 10 

шт., оклюдатори — 20 

шт., гарнітури зубів — 30 

шт., фантоми 

стоматологічні — 30 шт., 

гарнітури зубів — 30 шт. 
Багатоцільовий 

педіатричний симулятор 

дитини віком 1 року для 

догляду за пацієнтом та 

надання невідкладної 

допомоги S117.250 с 

ОМНІ — 1 шт., 
Манекен дитини віком 5 

років для відпрацювання 

навичок догляду за 

пацієнтом і надання 

невідкладної допомоги 

S157.250 — 1шт., 
Тренувальний 

автоматичний зовнішній 

дефібрилятор — 4 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації — 10 шт,  
Манекен відновлення 

прохідності дихальних 

шляхів — 2 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації для СЛР з 

контрольно-

вимірювальною панеллю 

Ambu – 2 шт.,  



Рука-симулятор для 

вимірювання 

артеріального тиску 

S415.250 — 3 шт., 
Віртуальна система 

анатомічної візуалізації/ 

Анатомічний стіл 

AnatomageMedical – 1. 
Багатоцільовий 

симулятор 

життєдіяльності пацієнта 

при бойовій травмі і 

травматичної кровотечі 

Trauma HAL S3040.100 – 

1 шт. 
Персональні комп’ютери 

Intel Celeron E3400 – 10 

шт., Athlon XP2500+ - 10 

iшт., Athlon II 2-240 – 10  

шт. 

Тематичне 

удосконалення 

2,6 / 78 0,5 місяця Терапевтична 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Хірургічна 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

Ортодонтія 

Стоматологія 

Щелепно-

лицева 

хірургія 

м. Харків: Кафедра 

стоматології: навч.кімн. 

№49а (24,4м²), №50 

(19,9м²), №51 (19,6м²), 

№52 (39,4м²), №53 

(22,4м²), №54 

(24,0м²),№55 (47,1м²), 

№63 (40,2м²), аудиторії 

№67 (103,3м²), №69 

(139,9м²), Полтавський 

шлях, 188-А; 
Медико-санітарна 

частина ПАТ 

”Харківський тракторний 

завод”, кабінет №97А 

(стоматологічний, 20м²), 

лекційна зала (60м²), пр. 

Московський, 275; 
Симуляційний центр 

медичної підготовки 

медичного факультету, 

537.8 м², майдан Свободи, 

6. Комп’ютерний клас 

№597, 598, 216 (кожен - 

62м²), майдан Свободи, 6. 
Навчальна кімната, 

кожна: парти шкільні - 4 

шт, стіл офісний - 1 шт., 

стільці офісні — 9 шт. 

Аудиторія, кожна: стіл 

офісний 2 шт., стільці 

офісні — 60 шт. 

Персональний комп'ютер 

- 2 шт., установка 

стоматологічна з 

турбіною— 2 шт., столик 

інструментальний - 1, 

крісло стоматологічне — 

2, крісло лікаря — 2, 

лампа бактерицидна — 2, 

комплект інструментів 

стоматологічних -30 шт., 

шпатель горловий — 10 

шт., скальпель 

хірургічний — 10 шт, 

голки хірургічні — 20 



шт., голкотримач 

хірургічний — 10 шт., 

череп людини — 1 шт., 

фантоми стоматологічні 

— 30 шт. 
Багатоцільовий 

педіатричний симулятор 

дитини віком 1 року для 

догляду за пацієнтом та 

надання невідкладної 

допомоги S117.250 с 

ОМНІ — 1 шт., 
Манекен дитини віком 5 

років для відпрацювання 

навичок догляду за 

пацієнтом і надання 

невідкладної допомоги 

S157.250 — 1шт., 
Тренувальний 

автоматичний зовнішній 

дефібрилятор — 4 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації — 10 шт,  
Манекен відновлення 

прохідності дихальних 

шляхів — 2 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації для СЛР з 

контрольно-

вимірювальною панеллю 

Ambu – 2 шт.,  
Рука-симулятор для 

вимірювання 

артеріального тиску 

S415.250 — 3 шт., 
Віртуальна система 

анатомічної візуалізації/ 

Анатомічний стіл 

AnatomageMedical – 1. 
Багатоцільовий 

симулятор 

життєдіяльності пацієнта 

при бойовій травмі і 

травматичної кровотечі 

Trauma HAL S3040.100 – 

1 шт. 
Персональні комп’ютери 

Intel Celeron E3400 – 10 

шт., Athlon XP2500+ - 10 

iшт., Athlon II 2-240 – 10  

шт. 

Тренінги з 

оволодіння 

практичними 

навичками 

1,3 / 40 0,25 

місяця 

Терапевтична 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Хірургічна 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

м. Харків: Кафедра 

стоматології: навч.кімн. 

№49а (24,4м²), №50 

(19,9м²), №51 (19,6м²), 

№52 (39,4м²), №53 

(22,4м²), №54 

(24,0м²),№55 (47,1м²), 

№63 (40,2м²), аудиторії 

№67 (103,3м²), №69 

(139,9м²), Полтавський 

шлях, 188-А; 
Медико-санітарна 

частина ПАТ 



Ортодонтія 

Стоматологія 

Щелепно-

лицева 

хірургія 

”Харківський тракторний 

завод”, кабінет №97А 

(стоматологічний, 20м²), 

лекційна зала (60м²), пр. 

Московський, 275; 
Симуляційний центр 

медичної підготовки 

медичного факультету, 

537.8 м², майдан Свободи, 

6. Комп’ютерний клас 

№597, 598, 216 (кожен - 

62м²), майдан Свободи, 6. 
Навчальна кімната, 

кожна: парти шкільні - 4 

шт, стіл офісний - 1 шт., 

стільці офісні — 9 шт. 

Аудиторія, кожна: стіл 

офісний 2 шт., стільці 

офісні — 60 шт. 

Персональний комп'ютер 

- 2 шт., установка 

стоматологічна з 

турбіною— 2 шт., столик 

інструментальний - 1, 

крісло стоматологічне — 

2, крісло лікаря — 2, 

лампа бактерицидна — 2, 

комплект інструментів 

стоматологічних -30 шт., 

шпатель горловий — 10 

шт., скальпель 

хірургічний — 10 шт, 

голки хірургічні — 20 

шт., голкотримач 

хірургічний — 10 шт., 

череп людини — 1 шт., 

фантоми стоматологічні 

— 30 шт. 
Багатоцільовий 

педіатричний симулятор 

дитини віком 1 року для 

догляду за пацієнтом та 

надання невідкладної 

допомоги S117.250 с 

ОМНІ — 1 шт., 
Манекен дитини віком 5 

років для відпрацювання 

навичок догляду за 

пацієнтом і надання 

невідкладної допомоги 

S157.250 — 1шт., 
Тренувальний 

автоматичний зовнішній 

дефібрилятор — 4 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації — 10 шт,  
Манекен відновлення 

прохідності дихальних 

шляхів — 2 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації для СЛР з 

контрольно-

вимірювальною панеллю 

Ambu – 2 шт.,  



Рука-симулятор для 

вимірювання 

артеріального тиску 

S415.250 — 3 шт., 
Віртуальна система 

анатомічної візуалізації/ 

Анатомічний стіл 

AnatomageMedical – 1. 
Багатоцільовий 

симулятор 

життєдіяльності пацієнта 

при бойовій травмі і 

травматичної кровотечі 

Trauma HAL S3040.100 – 

1 шт. 
Персональні комп’ютери 

Intel Celeron E3400 – 10 

шт., Athlon XP2500+ - 10 

iшт., Athlon II 2-240 – 10  

шт. 

Майстер-класи 1,3 / 40 0,25 

місяця 

Терапевтична 

стоматологія 

Ортопедична 

стоматологія 

Хірургічна 

стоматологія 

Дитяча 

стоматологія 

Ортодонтія 

Стоматологія 

Щелепно-

лицева 

хірургія 

м. Харків: Кафедра 

стоматології: навч.кімн. 

№49а (24,4м²), №50 

(19,9м²), №51 (19,6м²), 

№52 (39,4м²), №53 

(22,4м²), №54 

(24,0м²),№55 (47,1м²), 

№63 (40,2м²), аудиторії 

№67 (103,3м²), №69 

(139,9м²), Полтавський 

шлях, 188-А; 
Медико-санітарна 

частина ПАТ 

”Харківський тракторний 

завод”, кабінет №97А 

(стоматологічний, 20м²), 

лекційна зала (60м²), пр. 

Московський, 275; 
Симуляційний центр 

медичної підготовки 

медичного факультету, 

537.8 м², майдан Свободи, 

6. Комп’ютерний клас 

№597, 598, 216 (кожен - 

62м²), майдан Свободи, 6. 
Навчальна кімната, 

кожна: парти шкільні - 4 

шт, стіл офісний - 1 шт., 

стільці офісні — 9 шт. 

Аудиторія, кожна: стіл 

офісний 2 шт., стільці 

офісні — 60 шт. 

Персональний комп'ютер 

- 2 шт., установка 

стоматологічна з 

турбіною— 2 шт., столик 

інструментальний - 1, 

крісло стоматологічне — 

2, крісло лікаря — 2, 

лампа бактерицидна — 2, 

комплект інструментів 

стоматологічних -30 шт., 

шпатель горловий — 10 

шт., скальпель 

хірургічний — 10 шт, 

голки хірургічні — 20 



шт., голкотримач 

хірургічний — 10 шт., 

череп людини — 1 шт., 

фантоми стоматологічні 

— 30 шт. 
Багатоцільовий 

педіатричний симулятор 

дитини віком 1 року для 

догляду за пацієнтом та 

надання невідкладної 

допомоги S117.250 с 

ОМНІ — 1 шт., 
Манекен дитини віком 5 

років для відпрацювання 

навичок догляду за 

пацієнтом і надання 

невідкладної допомоги 

S157.250 — 1шт., 
Тренувальний 

автоматичний зовнішній 

дефібрилятор — 4 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації — 10 шт,  
Манекен відновлення 

прохідності дихальних 

шляхів — 2 шт., 
Манекен-торс для 

серцево-легеневої 

реанімації для СЛР з 

контрольно-

вимірювальною панеллю 

Ambu – 2 шт.,  
Рука-симулятор для 

вимірювання 

артеріального тиску 

S415.250 — 3 шт., 
Віртуальна система 

анатомічної візуалізації/ 

Анатомічний стіл 

AnatomageMedical – 1. 
Багатоцільовий 

симулятор 

життєдіяльності пацієнта 

при бойовій травмі і 

травматичної кровотечі 

Trauma HAL S3040.100 – 

1 шт. 
Персональні комп’ютери 

Intel Celeron E3400 – 10 

шт., Athlon XP2500+ - 10 

iшт., Athlon II 2-240 – 10  

шт. 

 


