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1. Профіль освітньо-професійної програми «Стоматологія»
/ 1. Profile of the educational and professional program "Dentistry"
зі спеціальності 221 «Стоматологія» / from specialty 221 "Dentistry"
галузі знань 22 «Охорона здоров’я»
/ Branch of Knowledge 22 "Health care"
1 – Загальна інформація /1 - General information
Приватний
вищий
навчальний
заклад
«Київський
Повна назва
міжнародний університет»
вищого
/ Private higher educational institution "Kyiv International
навчального
University"
закладу та
Стоматологічний факультет
структурного
/ Faculty of Dentistry
підрозділу
/ Full name of higher Кафедра стоматології
/ Department of Dentistry
educational
Кафедра хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії
institution and
/ Department of surgical, orthopedic dentistry and orthodontics
structural unit
Ступінь вищої освіти – магістр / Degree in higher education is a
Ступінь вищої
master's degree
освіти та назва
кваліфікації мовою Кваліфікація освітня – магістр стоматології / Educational
Qualification - Master of Dentistry
оригіналу
Кваліфікація професійна – лікар-стоматолог / Professional
/ The degree of
higher education and qualification is a dentist
Кваліфікація в дипломі – магістр стоматології, лікарthe name of the
стоматолог.
qualification in the
/ Qualification in the diploma - Master of Dentistry, dentist.
language of the
original
Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня
Офіційна назва
освітньої програми вищої освіти «Стоматологія»
/ The official name of / Educational and professional program of the second (master's)
level of higher education "Dentistry"
the educational
program
Диплом магістра, одиничний, 300 кредитів ЄКТС, термін
Тип диплому та
навчання 4 роки 10 місяців.
обсяг освітньої
/ Master's degree, unitary, 300 ECTS credits, the term of training is
програми
4 years 10 months.
/ Type of diploma
and volume of
educational program
Відсутня
Наявність
/ unavailable
акредитації
/ Availability of
accreditation
НРК України – 6 рівень
Цикл /рівень
/ NRC of Ukraine - level 6
/ Cycle / Level

Передумови
/ preconditions

Наявність повної загальної середньої освіти, за результатами
ЗНО.
/ Availability of full secondary education, based on the results of
external testing.
Українська
/Ukrainian

Мови викладання
/ Language (s) of
teaching
Термін дії освітньої 4 роки 10 місяців
/4 years 10 months
програми
/ The duration of the
educational program
www.kymu.edu.ua
Інтернет-адреса
постійного
розміщення опису
освітньої програми
/ Internet address of
the permanent
description of the
educational program
2 – Мета освітньої програми
/ 2 - The purpose of the educational program
Формування здатності застосовувати набуті знання, вміння, навички, розуміння з
гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для
вирішення типових задач діяльності лікаря-стоматолога в галузі охорони здоров'я на
відповідній посаді, сфера застосування яких передбачена визначеними переліками
синдромів та симптомів захворювань, стоматологічних захворювань, фізіологічних
станів та соматичних захворювань, що потребують особливої тактики ведення
пацієнтів, невідкладних станів, лабораторних та інструментальних досліджень,
медичних і стоматологічних маніпуляцій
/ Formation of the ability to apply the acquired knowledge, skills, understanding of the
humanities, fundamental and professionally oriented disciplines to solve typical tasks of
the dentist's work in the field of health care in the corresponding post, the scope of which is
provided by definite lists of syndromes and symptoms of diseases, dental diseases,
physiological conditions and somatic diseases requiring special tactics of patient
management, urgent states, laboratory and instrumental reports Implications, medical and
dental manipulations
3 – Характеристика освітньої програми
/ 3 - Characteristics of the educational program
Предметна область Галузь знань 22 «Охорона здоровʼя»
/ Branch of Knowledge 22 «Health»
(галузь знань,
Спеціальність 221 «Стоматологія»
спеціальність,
/ Specialty 221 "Dentistry"
спеціалізація (за
наявності)

/ Subject area
(branch of
knowledge, specialty,
specialization (if
any))
Орієнтація
освітньої програми
/ Orientation of the
educational program
Основний фокус
освітньої програми
та спеціалізації
/ The main focus of
the educational
program and
specialization
Особливості
програми
/ Features of the
program

Освітньо-професійна
/ Educational-professional
Фахова підготовка у галузі знань: 22 «Охорона здоров’я» зі
спеціальності 221 «Стоматологія»
/ Professional training in the field of knowledge: 22 "Health" on
specialty 221 "Dentistry"
Ключові слова: охорона здоров’я, медицина, стоматологія,
лікар-стоматолог, ортодонтія, ортопедія, хірургія
/ Key words: health care, medicine, stomatology, dentist,
orthodontics, orthopedics, surgery
Обʼєкт діяльності: збереження здоровʼя, зокрема
стоматологічного,
профілактика
та
лікування
стоматологічних захворювань людини
/ Object of activity: preservation of health, in particular dental,
prevention and treatment of dental human diseases
Цілі навчання: Формування здатності застосовувати набуті
знання, навички, уміння та розуміння з гуманітарних,
фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін
для вирішення типових задач діяльності лікаря-стоматолога
в галузі охорони здоровʼя на відповідній посаді, сфера
застосування яких передбачена визначеними переліками
синдромів та симптомів захворювань, стоматологічних
захворювань, фізіологічних станів та соматичних
захворювань, що потребують особливої тактики ведення
пацієнтів,
невідкладних
станів,
лабораторних
та
інструментальних
досліджень,
медичних
та
стоматологічних досліджень.
/ Learning Objectives: Formation of the ability to apply acquired
knowledge, skills, abilities and understanding from the
humanities, fundamental and professionally oriented disciplines
to solve typical tasks of the dentist's work in the field of health
care in the corresponding post, the scope of which is provided by
definite lists of syndromes and symptoms of diseases,
stomatological diseases, physiological conditions and somatic
diseases requiring special tactics of patient management, urgent
states, laboratory and inst. umentalnyh research, medical and
dental research.
Теоретичний зміст предметної області:

навчальні нормативні та вибіркові дисципліни циклів
загальної та професійної підготовки
/ Theoretical content of the subject area:
educational normative and selective disciplines of general and
vocational training cycles
Методи, методики та технології: випускник повинен
володіти професійними знаннями та вміти здійснювати
діагностичний процес, визначати провідні симптоми та
синдроми, визначати попередній діагноз, проводити
диференційну діагностику, під контролем лікаря-керівника
формулювати
остаточний
клінічний
діагноз
стоматологічних захворювань, знати принципи лікування та
профілактики стоматологічних захворювань, проводити
лікування основних стоматологічних захворювань шляхом
прийняття обґрунтованого рішення за існуючими
алгоритмами
/ Methods, techniques and technologies: the graduate must have
professional knowledge and be able to carry out the diagnostic
process, to identify the leading symptoms and syndromes, to
determine the preliminary diagnosis, to conduct differential
diagnosis, under the control of the doctor-head to formulate the
final clinical diagnosis of dental diseases, to know the principles
of treatment and prevention of dental diseases , to treat the main
dental diseases by making a well-founded decision based on
existing algorithms
Інструменти та
обладнання (об’єкти/предмети,
пристрої та прилади, які здобувач вищої освіти вчиться
застосовувати і використовувати): Випускник повинен
використовувати сучасні діагностичні, лікувальні та інші
пристрої, предмети та прилади для проведення фахової
діяльності
/Instruments and equipment (objects and devices that a learner
learns to use): The graduate must use modern diagnostic,
medical and other devices, objects and devices for carrying out
professional activities.
4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
/4 - Eligibility of graduates to employment and further training
Фахівець підготовлений до роботи за КВЕД ДК 009:2010:
Придатність до
працевлаштування Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
/ The specialist is prepared for work under the QWERT DK 009:
/ Suitability for
2010: Section Q. Health and social assistance
employment
Розділ 86. Охорона здоровʼя
/ Section 86. Health care
Група 86.2 Медицина та стоматологічна практика

Подальше
навчання
/ Further training

/ Group 86.2 Medicine and dental practice
Клас 86.23 Стоматологічна практика
/ Class 86.23 Dental practice
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:
/ After training in an internship, the residency specialist is awarded
a qualification - a dentist who is able to perform the work specified
in DK 003: 2010 and may occupy the appropriate medical position:
2222.2 Лікар-стоматолог
/ 2222.2 Dentist
Після закінчення інтернатури (резидентури) та присвоєння
кваліфікації – лікар-стоматолог фахівці можуть пройти
спеціалізацію та виконувати відповідну професійну роботу
стоматолога певного фаху, який зазначений в чинному на
даний
час
Національному
класифікаторі
України
«Класифікатор професій», займати відповідну лікарську
посаду
/ After the internship (residency) and qualification assignment - a
dentist, specialists can go on specialization and carry out the
relevant professional work of a dentist of a certain specialty, which
is specified in the current National Classifier of Ukraine
Classification of occupations, occupy the corresponding medical
post
Після закінчення навчання за освітньо-професійною
програмою спеціальності «Стоматологія» фахівець здатний
виконувати професійну роботу:
/ After graduation from an educational and professional program of
the specialty "Dentistry", a specialist is able to perform
professional work:
лікар-інтерн (код КП – 3229)
/ intern (code of CP - 3229)
лікар-стажист (код КП – 3221)
/ intern trainee (code CP - 3221)
та має вступати на програми післядипломної освіти
(інтернатура, резидентура), де здійснюється підготовка за
освітніми програмами підготовки лікаря-стоматолога.
Після закінчення інтернатури, резидентури за спеціальністю
«Стоматологія» фахівець має право:
/ and must enter programs of postgraduate education (internship,
residency), where training is provided for educational programs for
the training of a dentist.
After graduating from internship, residency in the field of
"Dentistry" specialist has the right:

пройти спеціалізацію
/ - to go specialization
продовжити навчання в аспірантурі за програмою
здобуття ступеня доктора філософії;
/ - to continue studying in the postgraduate study program in the
degree of doctor of philosophy;
набути іншу спеціальність, що дає можливість займати
відповідну лікарську посаду, і виконувати відповідну
професійну роботу
/ - to acquire a specialty that makes it possible to take an
appropriate medical position and carry out the relevant professional
work
5 – Викладання та оцінювання
/5 - Teaching and evaluation
Лекційні, семінарські, практичні заняття в малих групах, в т.ч.
Викладання та
на клінічних базах, практика, консультації із викладачами.
навчання
Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно/ Teaching and
орієнтоване навчання, навчання шляхом проходження
learning
медсестринської та лікарської практики
/ Lecture, seminars, practical classes in small groups, including at
clinical bases, practice, consultations with teachers. Studentcentered learning, self-learning, problem-based learning, learning
through nursing and medical practice
Заліки, диференційовані заліки, усні та письмові екзамени,
Оцінювання
атестація у вигляді єдиного стандартизованого тестового
/ Evaluation
іспиту (ліцензійного інтегрованого іспиту) та практичноорієнтованого іспиту
/ Credits, differentiated tests, oral and written exams, certification
as a single standardized test examination (integrated licensing
examination) and practically oriented exam
6 – Програмні компетентності
/6 - Program competencies
Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у галузі
Інтегральна
охорони здоровʼя за спеціальністю «Cтоматологія» у
компетентність
/ Integral competence професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає
проведення досліджень і/або здійснення інновацій та
характеризується невизначеністю умов і вимог
/ Ability to solve complex problems and problems in the field of
health by specialty "Dentistry" in professional activity or in the
process of study, which involves conducting research and/or
implementation of innovations and characterized by uncertainty of
conditions and requirements
Загальні компетентності / General Competence (GC)
ЗК 1/GC 1
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

ЗК 2/GC 2

ЗК 3/GC 3
ЗК 4/GC 4

ЗК 5/GC 5
ЗК 6/GC 6

ЗК 7/GC 7

ЗК 8/GC 8
ЗК 9/GC 9
ЗК 10/GC 10
ЗК 11/GC 11
ЗК 12/GC 12
ЗК 13/GC 13
ЗК 14/GC 14
ЗК 15/GC 15
ЗК 16/GC 16

здатність навчатися і бути сучасно навченим
/ The ability to abstract thinking, analysis and synthesis; the ability
to learn and to be trained today
Знання та розуміння сутності предметної галузі та професійної
діяльності
/ Knowledge and understanding of the essence of the subject
industry and professional activity
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
/ Ability to apply knowledge in practical situations
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово; здатність спілкуватись другою мовою
/ Ability to communicate in the state language both verbally and in
writing; Ability to communicate in a second language
Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій
/ Skills of using information and communication technologies
Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з
різних джерел
/ Ability to search, process and analyze information from various
sources
Здатність до адаптації та діяльності в новій ситуації; здатність
працювати індивідуально
/ Ability to adapt and work in a new situation; ability to work
individually
Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
/ Ability to identify, put and solve problems
Здатність до вибору стратегії спілкування
/ Ability to choose a communication strategy
Здатність працювати в команді
/ Ability to work in a team
Навички міжособистісної взаємодії
/ Interpersonal skills
Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
/ Ability to act on the basis of ethical considerations (motives)
Навички здійснення безпечної діяльності
/ Skills for safe conduct
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних
робіт
/ Ability to assess and ensure the quality of work performed
Прагнення до збереження навколишнього середовища
/ The desire to save the environment
Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько
свідомо
/ Ability to act in a socially responsible and civic conscious manner

Фахові компетентності) / Professional competence (PC)
ФК1/PC 1
Збирання медичної інформації про стан пацієнта
/ Gathering medical information about the patient's condition
ФК2/PC 2
Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних
досліджень
/ Evaluation of the results of laboratory and instrumental research
ФК3/PC 3
Встановлення
клінічного
діагнозу
стоматологічного
захворювання
/ Establishing clinical diagnosis of dental disease
ФК4/PC 4
Діагностування невідкладних станів
/ Diagnosis of urgent conditions
ФК5/PC 5
Планування
та
проведення
заходів
профілактики
стоматологічних захворювань
/ Planning and conducting preventive measures for dental diseases
ФК6/PC 6
Визначення
характеру
та
принципів
лікування
стоматологічних захворювань
/ Determination of the nature and principles of the treatment of
dental diseases
ФК7/PC 7
Визначення необхідного режиму праці та відпочинку, дієти
при лікуванні стоматологічних захворювань
/ Determination of the necessary mode of work and rest, diet in the
treatment of dental diseases
ФК8/PC 8
Визначення тактики ведення стоматологічного хворого при
соматичній патології
/ Determination of the tactics of dental patient management in
somatic pathology
ФК9/PC 9
Виконання медичних та стоматологічних маніпуляцій
/ Execution of medical and dental manipulations
ФК10/PC 10
Проведення лікування основних стоматологічних захворювань
/ Conduct treatment of basic dental diseases
ФК11/PC 11
ФК12/PC 12
ФК13/PC 13

ФК14/PC 14

ФК15/PC 15

Організація проведення лікувально-евакуаційних заходів
/ Organization of medical and evacuation activities
Визначення тактики та надання екстреної медичної допомоги
/ Definition of tactics and provision of emergency medical care
Організація та проведення стоматологічної диспансеризації
осіб, що підлягають диспансерному нагляду
/ Organization and conducting of dental medical examination of
persons subject to dispensary supervision
Оцінювання впливу навколишнього середовища на стан
здоров`я населення (індивідуальне, сімейне, популяційне)
/ Evaluating the environmental impact on the state of health of the
population (individual, family, population)
Ведення медичної документації

ФК16/PC 16

ПРН 1/PLO 1

ПРН 2/PLO 2

ПРН 3/PLO 3

ПРН 4/PLO 4

/ Maintaining medical records
Опрацювання державної, соціальної та медичної інформації
/ Development of state, social and medical information
7 – Програмні результати навчання
/ 7 - Program learning outcomes
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)
/ Highlight and identify key clinical symptoms and syndromes (on
the list 1); according to standard methods using historical data of
the patient's history, patient's examination data, knowledge of the
person, its organs and systems, to establish a probable nosological
or syndromic pre-clinical diagnosis of dental disease (on the list 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)
/ To collect information on the general condition of the patient, to
evaluate the psychomotor and physical development of the patient,
the state of the maxillofacial area, based on the results of
laboratory and instrumental studies, to evaluate the information on
the diagnosis (on the list 5)
Призначати й аналізувати лабораторне, функціональне та/або
інструментальне обстеження (за списком 5) хворого на
стоматологічне захворювання для проведення диференційної
діагностики захворювань (за списком 2)
/ To appoint and analyze a laboratory, functional and/or
instrumental examination (on the list 5) of a patient with a dental
disease for differential diagnostics of diseases (according to list 2)
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)
/ To determine the final clinical diagnosis, observing the relevant
ethical and legal norms, by making a reasonable decision and
logical analysis of the received subjective and objective data of the
clinical, additional examination, the conduct of differential

ПРН 5/PLO 5

ПРН 6/PLO 6

ПРН 7/PLO 7

ПРН 8/PLO 8

ПРН 9/PLO 9

ПРН 10/PLO 10

diagnosis under the control of a physician-supervisor in the
conditions of a medical institution (according to list 2.1)
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)
/ To establish a diagnosis of urgent conditions under any
circumstances (at home, outdoors, at a medical institution), in
conditions of an emergency, a martial law, restriction of
information and time (according to list 4)
Планувати та втілювати заходи профілактики стоматологічних
захворювань
серед
населення
для
запобігання
розповсюдження стоматологічних захворювань
/ Planning and implementing preventive measures for dental
diseases among the population to prevent the spread of dental
diseases
Аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи
масової та індивідуальної, загальної та локальної
медикаментозної
й
немедикаментозної
профілактики
стоматологічних захворювань
/ To analyze the epidemiological condition and to carry out
measures of mass and individual, general and local medical and
non-pharmacological prevention of dental diseases
Визначати характер лікування стоматологічного захворювання
(за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення за
існуючими алгоритмами та стандартними схемами
/ To determine the nature of the treatment of dental diseases
(according to list 2) by making reasonable decisions on existing
algorithms and standard charts
Визначати характер, принципи 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
/ To determine the nature, principles of the work mode, rest and the
necessary diet during the treatment of dental diseases (according to
list 2) on the basis of a preliminary or final clinical diagnosis by
making a well-founded decision based on existing algorithms and
standard schemes
Визначати тактику ведення стоматологічного хворого за
соматичної патології (за списком 3) шляхом прийняття
обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та
стандартними схемами
/ To determine the tactics of dental patient management for somatic

ПРН 11/PLO 11

ПРН 12/PLO 12

ПРН 13/PLO 13

ПРН 14/PLO 14

ПРН 15/PLO 15

ПРН 16/PLO 16

pathology (according to list 3) by making a reasonable decision
based on existing algorithms and standard schemes
Проводити лікування основних стоматологічних захворювань
за існуючими алгоритмами та стандартними схемами під
контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи (за
списком 2.1)
/ To conduct treatment of major dental diseases by existing
algorithms and standard schemes under the supervision of a
physician-supervisor in a medical institution (according to list 2.1)
Організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів
серед населення, військовослужбовців, в умовах надзвичайної
ситуації, у т.ч. воєнного стану, під час розгорнутих етапів
медичної евакуації, з урахуванням існуючої системи
лікувально-евакуаційного забезпечення
/ To organize conducting of medical-evacuation measures among
the population, servicemen, in conditions of an emergency,
including martial law, during the expanded stages of medical
evacuation, taking into account the existing system of medical and
evacuation support
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)
/ To determine the tactics of providing emergency medical care
using recommended algorithms, under all circumstances, based on
a diagnosis of urgent condition in a limited time (according to list
4)
Аналізувати та оцінювати державну, соціальну та медичну
інформацію з використанням стандартних підходів та
комп’ютерних інформаційних технологій
/ To analyze and evaluate public, social and medical information
using standard approaches and computer information technologies
Оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я
населення в умовах медичного закладу за стандартними
методиками
/ To evaluate the influence of the environment on the state of health
of the population in the conditions of a medical institution
according to standard methods
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)
/ To carry out medical manipulations based on the previous and/or
final clinical diagnosis (according to lists 2, 2.1) for different
populations and under different conditions (according to list 6)

ПРН 17/PLO 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)
/ To perform medical stomatological manipulations based on the
preliminary and/or final clinical diagnosis (according to lists 2, 2.1)
for different populations and under different conditions (according
to list 7)
ПРН 18/PLO 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)
/ To perform emergency medical care manipulations, using
standard schemes, under any circumstances based on the diagnosis
of emergency conditions (according to list 4) in the limited time
(according to lists 6, 7)
ПРН 19/PLO 19
Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності
на підставі результату аналізу певних суспільних та особистих
потреб
/ To formulate goals and define the structure of personal activity
based on the results of the analysis of certain social and personal
needs.
ПРН 20/PLO 20
Дотримуватися здорового способу життя, користуватися
прийомами саморегуляції та самоконтролю
/ To maintain a healthy lifestyle, use self-regulation and selfcontrol techniques
ПРН 21/PLO 21
Усвідомлювати
та
керуватися
у
своїй
діяльності
громадянськими правами, свободами та обов’язками,
підвищувати загальноосвітній культурний рівень
/ To be aware and guided in their activities by civil rights, freedoms
and duties, to raise the general cultural level of education
ПРН 22/PLO 22
Дотримуватися у фаховій діяльності вимог етики, біоетики та
деонтології у своїй
/ To adhere to the requirements of ethics, bioethics and deontology
in their professional activities
ПРН 23/PLO 23
Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки
(власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення
типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі
діяльності
/ To organize the necessary level of individual safety (own and
persons cared for) in case of occurrence of typical dangerous
situations in the individual field of activity
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
/ 8 - Resource support for the implementation of the program

Кадрове
забезпечення
/ Personnel support

Відповідність ліцензійним вимогам:
/ Compliance with the license requirements:
наявність у ПВНЗ «Київський міжнародний університет»
Стоматологічного факультету та кафедр стоматології;
хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії,
відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти; робочої
групи (проектної групи) з науково-педагогічних працівників,
на яку покладено відповідальність за підготовку здобувачів
вищої освіти за певною спеціальністю, у складі трьох осіб, що
мають науковий ступінь та вчене звання, з них не менше двох
докторів наук та професорів;
/ availability of the "Kyiv International University" at the Dental
Faculty and Stomatological Departments; surgical, orthopedic
dentistry and orthodontics responsible for the training of applicants
for higher education; a working group (design group) of scientific
and pedagogical workers, which is responsible for the training of
applicants for higher education in a certain specialty, consisting of
three persons with a degree and academic rank, of which at least
two doctors of sciences and professors;
наявність у керівника проектної групи (гаранта освітньої
програми) наукового ступеня доктора медичних наук та
вченого звання професора, а також стажу науковопедагогічної та наукової роботи не менш як 10 років;
/ The presence of the head of the project group (the guarantor of the
educational program) of the scientific degree of the doctor of
medical sciences and the academic rank of the professor, as well as
the experience of scientific-pedagogical and scientific work for at
least 10 years;
один із членів проектної групи володіє англійською мовою на
рівні В2 за загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної
освіти.
/ one of the members of the project team speaks English at B2 level
for European language education recommendations.
Наявність групи забезпечення освітньої діяльності, кількість
членів якої складається з науково-педагогічних або наукових
працівників, які працюють у закладі освіти за основним
місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до
спеціальності і які не входять (входили) до жодної групи
забезпечення такого або іншого закладу вищої освіти в
поточному семестрі;
/ The presence of a group of educational activities, the number of
members of which consists of scientific-pedagogical or scientific
staff who work in the institution of education at the main place of
employment and have qualifications in accordance with the

specialty and which are not included in any group of the provision
of this or that institution of higher education in the current
semester;
частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання не
менше 60%;
/ the proportion of those with a degree and/or a scientific rank of
not less than 60%;
частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або
вчене звання професора не менше 20%.
/ the proportion of those who have a Ph.D. degree and/or a
professor's degree of at least 20%.
Науково-педагогічні та наукові працівники, які здійснюють
освітній процес, мають стаж науково-педагогічної діяльності
понад два роки та рівень наукової та професійної активності,
який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та
результатів (підпункти 1-18 пункту 30 Ліцензійних умов).
/ Scientific and pedagogical and scientific workers who carry out
educational process, have experience of scientific and pedagogical
activity for more than two years and the level of scientific and
professional activity, which is certified by performance of not less
than four types and results (clauses 1-18 of clause 30 of the
Licensing conditions).
Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науковопедагогічними працівниками та наказів про прийняття їх на
роботу.
/ Availability of labor agreements (contracts) with all scientific and
pedagogical staff and orders of their employment.
Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних
Матеріальнозанять, показів та контрольних заходів; належним чином
технічне
обладнані спеціалізовані кабінети, зокрема, кабінет економіки
забезпечення
/
Material
and і підприємництва, кабінет менеджменту і маркетингу, кабінет
мікро- і макроекономіки, кабінет вищої математики.
technical support
/ Provision of premises for conducting training sessions,
demonstrations and control activities; appropriately equipped
specialized classrooms, including study economics and business,
office management and marketing, office micro- and
macroeconomics, study of higher mathematics.
Освітній процес проходить в обладнаних за останніми
технологіями, світлих приміщеннях, побудованих за
євростандартами, оснащених відеопроекторами, плазмовими
телевізорами.
/ The educational process takes place in equipped with the latest
technologies, bright rooms, built according to European standards,
equipped with video projectors, plasma TVs.
Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного

використання в навчальних аудиторіях не менше 30%
аудиторій.
/ Provision of multimedia equipment for simultaneous use in
classrooms of at least 30% of the audience.
Забезпеченість
комп’ютерними
робочими
місцями,
лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням,
необхідними для виконання освітніх програм.
/ Provision of computer workstations, laboratories, landfills,
equipment necessary for the implementation of educational
programs.
Наявність соціально-побутової інфраструктури: бібліотеки, у
тому числі читального залу, пунктів харчування, актового
залу, спортивного залу, спортивного майданчику, медичного
пункту;
/ Availability of social and household infrastructure: libraries,
including a reading room, catering facilities, assembly hall,
gymnasium, sports ground, medical point;
Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього потребують,
гуртожитком.
/ Provision of higher education students in need of a hostel.
В Університеті належним чином обладнані спеціалізовані
кабінети, зокрема, фантомний
клас для пропедевтики
терапевтичної, дитячої та ортопедичної стоматології;
зуботехнічна лабораторія; навчальний кабінет поліклінічного
прийому; прийому в стоматологічній клініці; терапевтичного
та дитячого прийому в стоматологічній клініці; хірургічного
прийому в стоматологічній клініці; клінічний кабінет із
ортопедичної стоматології та ортодонтії, стерилізаційна.
/ The University has well-equipped specialized offices, in
particular, the phantom class for propaedeutics of therapeutic,
pediatric and orthopedic dentistry; Dental Laboratory; a training
room for polyclinic reception; admission to a dental clinic;
therapeutic and children's reception in the dental clinic; surgical
reception in the dental clinic; Clinical study for orthopedic
dentistry and orthodontics, sterilization.
Відкрито Університетську стоматологічну клініку з
найсучаснішим обладнанням провідних вітчизняних і
зарубіжних фірм, обладнано відділення терапевтичної
стоматології, дитячої стоматології, ортодонтїї та ортопедичної
стоматології,
хірургічної
стоматології,
рентгенологїї,
зуботехнічної лабораторії, що дає можливість забезпечити
індивідуальну практичну діяльність кожного студента.
/ The University Dental Clinic with state-of-the-art equipment of
the leading domestic and foreign firms has been opened. The
Department of Therapeutic Dentistry, Pediatric Dentistry,

Інформаційне та
навчальнометодичне
забезпечення
/ Information and
educational and
methodological
support

Orthodontics and Orthopedic Dentistry, Surgical Dentistry,
Radiology, Dental Laboratory has been opened, which provides the
opportunity to provide individual practical activities for each
student.
Нормативне забезпечення здійснюється Законом України
«Про вищу освіту», стандартами вищої освіти (державними,
галузевими та вузівськими), іншими нормативними актами
Міністерства освіти і науки України та вищого навчального
закладу.
/ Regulatory support is provided by the Law of Ukraine "On Higher
Education", the standards of higher education (state, branch and
university), other normative acts of the Ministry of Education and
Science of Ukraine and higher education institution.
Освітня діяльність здійснюється за навчальним планом та
пояснювальної записки до нього. Кожна навчальна дисципліна
навчального плану забезпечена робочою програмою,
комплексом навчально-методичного забезпечення. Для
проведення практичної підготовки студентів розроблені
програми практичної підготовки та робочі програми практик.
/ Educational activities are carried out according to the curriculum
and an explanatory note to it. Each curriculum of the curriculum is
provided with a working program, a complex of teaching and
methodological support. Practical training programs and practical
work programs have been developed for practical training of
students
Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з кожної
навчальної дисципліни навчального плану складає 100%. Для
проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти
наявні методичні матеріали для проведення підсумкової
атестації.
/ The provision of students with study materials for each
curriculum of the curriculum is 100%. For the final certification of
higher education applicants there are methodical materials for the
final certification.
Інформаційне забезпечення здійснюється навчальними
книгами (підручниками, навчальними посібниками тощо) та
електронними ресурсами. Наявність вітчизняних та
закордонних фахових періодичних видань відповідного або
спорідненого профілю у бібліотеці закладу освіти, в тому
числі в електронному вигляді складає не менше 5
найменувань. Забезпечено доступ до баз даних періодичних
наукових видань англійською мовою відповідного або
спорідненого профілю.
/ Information support is provided by educational books (textbooks,
tutorials, etc.) and electronic resources. The presence of domestic

and foreign professional periodicals of the corresponding or related
profile in the library of the educational establishment, including in
electronic form is at least 5 titles. Access to databases of periodical
scientific publications in English of the corresponding or related
profile is provided.
Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на якому
розміщена основна інформація про його діяльність.
Наявність сторінки на офіційному веб-сайті закладу освіти
англійською мовою, на якому розміщена основна інформація
про діяльність, правила прийому іноземців та осіб без
громадянства, умови навчання та проживання іноземців та
осіб без громадянства, контактна інформація.
/ Presence of an official website of the educational institution,
which contains basic information about its activities.
The presence of a page on the official website of the educational
institution in English, which contains the basic information on the
activities, rules for the admission of foreigners and stateless
persons, the conditions of study and residence of foreigners and
stateless persons, contact information.
Можливість навчатися в іншому закладі освіти на території
Національна
України або поза її межами без відрахування з основного
кредитна
місця навчання, зі збереженням стипендії та перезарахування
мобільність
/ National Credit отриманих кредитів на основі ЄКТС.
/ Ability to study in another institution of education in Ukraine or
Mobility
abroad, without deducting from the main place of study, with the
preservation of scholarship and re-crediting of loans obtained on
the basis of ECTS.
Можливість навчання у закладі освіти, відмінному від
Міжнародна
постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з
кредитна
метою здобуття кредитів Європейської кредитної трансферномобільність
/ International Credit накопичувальної системи та/або відповідних компетентностей,
результатів навчання (без здобуття кредитів Європейської
Mobility
кредитної трансферно-накопичувальної системи), що будуть
визнані у закладі освіти постійного місця навчання
вітчизняного чи іноземного учасника освітнього процесу. При
цьому загальний період навчання для таких учасників за
програмами кредитної мобільності залишається незмінним.
/ Opportunity to study in an educational establishment other than a
permanent place of study of the participant in the educational
process in order to obtain credits from the European Credit
Transfer and Accumulation System and / or relevant competencies,
learning outcomes (without obtaining credits from the European
Credit Transfer and Accumulation System) that will be recognized
at the institution education of a permanent place of study of a

domestic or foreign participant in the educational process. At the
same time, the overall training period for such participants in the
programs of credit mobility remains unchanged.
Прийом на навчання здійснюється відповідно до «Правил
Навчання
прийому до Київського міжнародного університету»
на
іноземних
підставі результатів навчання на підготовчому відділенні для
здобувачів вищої
іноземних громадян за медичним профілем
освіти
/ Admission to study is carried out in accordance with the "Rules of
/ Teaching foreign
applicants for higher admission to the Kyiv International University" on the basis of the
results of training in the preparatory department for foreign citizens
education
in the medical profile

2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми
та їх логічна послідовність
/ List of components of the educational-professional programand their
logical consistency
2.1. Перелік компонентів освітньо-професійної програми
/ List of components of the educational-professional program
Компоненти освітньої програми
К-ть
Форма
Код н/д/
(навчальні дисципліни, курсові роботи, кредитів підсумк.
Code N / A
практики, кваліфікаційна робота)
Контролю
/
/ Components of the educational program Number / Form of final
control
of
(educational disciplines, course work,
practice, qualification work)
credits
Обов’язкові компоненти ОП / Compulsory components of EP
І. Гуманітарна та соціально-економічна підготовка
/ I. Humanitarian and socio-economic training
ОК/CC.01 Іноземна мова / Foreign Language
3
ПМК
ОК/CC.02

Українська
мова
(за
професійним
спрямуванням) / Ukrainian language
(professional direction)
ОК/CC.03 Історія України та української культури
/ History of Ukraine and Ukrainian culture
ОК/CC.04 Філософія/ Philosophy
Всього: / Total:
ІІ. Природничо-наукова підготовка
/ II Natural science training
ОК/CC.05 Латинська мова та медична термінологія
/ Latin language and medical terminology
ОК/CC.06 Історія медицини / History of medicine

3

ПМК

3

ПМК

3
12

ПМК

3

ПМК

3

Залік

ОК/CC.07
ОК/CC.08
ОК/CC.09
ОК/CC.10
ОК/CC.11
ОК/CC.12
ОК/CC.13
ОК/CC.14
ОК/CC.15
ОК/CC.16

Медична біологія / Medical biology
Медична та біологічна фізика / Medical
and Biological Physics
Медична хімія / Медична хімія
Біологічна та біоорганічна
хімія /
Biological and bioorganic chemistry
Анатомія людини / Human Anatomy
Гістологія, цитологія та ембріологія/
Histology, cytology and embryology
Іноземна
мова
(за
професійним
спрямуванням) / Foreign language (in
professional orientation)
Фізіологія / Physiology
Мікробіологія, вірусологія та імунологія
/ Microbiology, Virology and Immunology
Медична інформатика / Medical informatics

5
4

ПМК
ПМК

3
8

ПМК
ПМК

11
7

ПМК
ПМК

3

ПМК

6
5

ПМК
ПМК

3

ПМК

ОК/CC.17

Українська мова як іноземна / Ukrainian as
8
a foreign language
Всього: / Total:
66
ІІІ. Професійна підготовка / ІІІ Professional training
ОК/CC.18 Безпека життєдіяльності; основи біоетики
3
та біобезпеки / Life Safety; the basis of
bioethics and biosecurity
ОК/CC.19 Клінічна анатомія та оперативна хірургія /
3
Clinical Anatomy and Operative Surgery
ОК/CC.20 Пропедевтика внутрішньої медицини
3
/ Propaedeutics of internal medicine
ОК/CC.21 Гігієна та екологія / Hygiene and ecology
3
ОК/CC.22 Пропедевтика терапевтичної стоматології
4
/ Propaedeutics of therapeutic dentistry
ОК/CC.23 Пропедевтика ортопедичної стоматології
4
/ Propedeutics of orthopedic dentistry
ОК/CC.24 Пропедевтика
дитячої
терапевтичної
3
стоматології / Propaedeutics of pediatric
therapeutic dentistry
ОК/CC.25 Патоморфологія / Pathomorphology
6
ОК/CC.26 Патофізіологія / Pathophysiology
6

ПМК

ПМК
ПМК
ПМК
ПМК
ПМК
ПМК
ПМК
ПМК
ПМК

ОК/CC.27

Фармакологія / Pharmacology

6

ПМК

ОК/CC.28

Внутрішня медицина (в тому числі
інфекційні хвороби та епідеміологія,

7

ПМК

ОК/CC.29
ОК/CC.30

ОК/CC.31
ОК/CC.32
ОК/CC.33
ОК/CC.34
ОК/CC.35
ОК/CC.36
ОК/CC.37
ОК/CC.38
ОК/CC.39
ОК/CC.40
ОК/CC.41
ОК/CC.42
ОК/CC.43
ОК/CC.44
ОК/CC.45
ОК/CC.46

клінічна фармакологія) / Internal medicine
(including
infectious
diseases
and
epidemiology, clinical pharmacology)
Хірургія (в тому числі онкологія та
нейрохірургія)
/ Surgery
(including
oncology and neurosurgery)
Соціальна медицина, громадська здоров'я
та основи доказової медицини / Social
medicine, public health and the basics of
evidence-based medicine
Радіологія/ Radiology
Судова медицина (стоматологія). Медичне
право України / Trial medicine (dentistry).
Medical law of Ukraine
Профілактика
стоматологічних
захворювань
/
Профілактика
стоматологічних захворювань
Терапевтична стоматологія / Therapeutic
dentistry
Хірургічна стоматологія / Surgical dentistry
Ортопедична стоматологія / Orthopedic
dentistry
Ортодонтія / Orthodontics
Фтизіатрія / Phthysiology
Педіатрія / Pediatrics
Акушерство / Obstetrics
Дитяча терапевтична стоматологія /
Pediatric therapeutic dentistry
Дитяча хірургічна стоматологія / Pediatric
Surgical Dentistry
Соціальна медицина, громадська здоров'я
/ Social medicine, public health
Екстрена
та
невідкладна
медична
допомога
/ Urgent and emergency medical care
Охорона праці в галузі
/ Labor protection in the industry
Загальна
медична
підготовка
(офтальмологія,
неврологія,
в
т.ч.
нейростоматологія;
дерматологія,
венерологія;
психіатрія,
наркологія;
медична психологія; фізична реабілітація,
спортивна медицина, ендокринологія)
/ General medical training (ophthalmology,

8

ПМК

3

ПМК

3

ПМК
ПМК

3
ПМК
4
21
19,5
19,5

ПМК
ПМК
ПМК

10

ПМК
ПМК
ПМК
ПМК
ПМК

6

ПМК

3

ПМК

10
3
3
3

ПМК
3
3

Залік
ПМК,
залік

8

ОК/CC.47
ОК/CC.48

neurology, including neurostomatology,
dermatology,
venereology,
psychiatry,
narcology, medical psychology, physical
rehabilitation,
sports
medicine,
endocrinology)
Оториноларингологія
/
Otorhinolaryngology
Виробнича практика / Internship

Всього: / Total:
Загальний обсяг обов’язкових компонент:
/ Total volume of compulsory components:
ВБ/SP.01.5
ВБ/SP.02.3
ВБ/SP.03.6

Вибіркова частина / Selective part
Психологія спілкування / Psychology of
communication
Деонтологія в медицині / Deontology in
medicine
Побічна дія ліків / Side effects of medicines

ВБ/SP.04.14 Сучасна діагностика захворювань СНЩС
та слинних залоз / Modern diagnostics of
CNS and salivary glands
ВБ/SP.05.12 Ендодонтична
техніка
в
дитячій
стоматології / Endodontic technique in
pediatric dentistry
ВБ/SP.05.13 Сучасні технології застосування незнімної
ортодонтичної
техніки
/
Modern
technologies of application of non-removable
orthodontic technique
*
Фізичне виховання / Physical Education
Атестація / Attestation
Загальний обсяг вибіркових компонент:
/ Total amount of sample components:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
/ The total volume of the educational program

3

ПМК

20

Захист

204
282

3

ПМК

3

ПМК

3

ПМК

3

ПМК

3

ПМК

3

ПМК

*

18
300

* Позакредитні дисципліни /* Non-credit discipline
2.2.
Структурно-логічна
схема
освітньо-професійної
програми
представлена в додатку 3.
/ 2.2. The structural-logical scheme of the educational-professional program is
presented in Appendix 3.

2. Форма атестації здобувачів вищої освіти

/ 3. Form of certification of applicants for higher education
Підсумкова атестація випускників охоплює стандартизований тестовий
іспит та практично-орієнтований іспит. / Final Graduation Graduates include a
standardized test and a practical test.
Стандартизований тестовий іспит складається з двох тестових екзаменів
«Крок 1» і «Крок 2». Тестовий екзамен «Крок 1» є інтегрованим екзаменом,
який проводиться на 3 курсі і вимірює показники якості фахової компоненти
базової вищої освіти. Тестовий екзамен «Крок 2. Стоматологія» є складовою
атестації випускників вищих медичних навчальних закладів і вимірює
показники якості фахової компоненти повної вищої медичної освіти,
проводиться на 5 курсі.
/ The standardized test exam consists of two test exams "KROK 1" and
"KROK 2". The test "Step 1" is an integrated exam, which is conducted on the 3rd
year and measures the quality indicators of the professional component of the basic
higher education. The test exam "Step 2. Dentistry" is a component of the
certification of graduates of higher medical education institutions and measures the
quality indicators of the professional component of full higher medical education,
conducted on the 5th year.
Практично-орієнтований іспит проводиться у формі комплексного
випускного іспиту, який складається із наступних дисциплін: «Терапевтична
стоматологія», «Хірургічна стоматологія», «Ортопедична стоматологія»,
«Стоматологія дитячого віку». Іспит складається з двох частин: перша частина
– безпосередньо робота з хворими на екзамені (обстеження та встановлення
попереднього та кінцевого діагнозу та проведення лікування мінімум двух
хворих різних стоматологічних розділів); друга частина – робота з муляжами,
фантомами, навчально-наочними матеріалами та вирішення ситуаційних задач.
/ Practically oriented exam is conducted in the form of a comprehensive
graduation exam, which consists of the following disciplines: "Therapeutic dentistry",
"Surgical dentistry", "Orthopedic stomatology", "Dentistry of childhood". The exam
consists of two parts: the first part - directly work with patients on the exam
(examination and establishment of the preliminary and final diagnosis and treatment
of at least two patients with different dental sections); the second part - work with
dummies, phantoms, educational materials and solving situational tasks.

ДОДАТКИ / APPENDICES

Додаток 1 / Appendix 1

Список 1 (синдроми та симптоми) / List 1 (Syndromes and
Symptoms)

1. анемія/ 1. anemia
2. аномалія прикусу / 2. bite anomaly
3. асиметрія обличчя / 3. asymmetry
of the face
4. біль при рухах нижньої щелепи /
4. Pain when moving the lower jaw
5. біль у ділянці серця / 5. pain in the
area of the heart
6. біль у зубах / 6. pain in the teeth
7. біль у животі / 7. abdominal pain
8. біль у м'яких тканинах щелепнолицьової ділянки / 8. pain in soft
tissues of maxillofacial area
9. біль у кістках обличчя / 9. pain in
the bones of the face
10. втрата свідомості / 10. loss of
consciousness
11. втрата
зубо-епітеліального
прикріплення / 11. loss of toothepithelial attachment
12. геморагічний синдром / 12.
hemorrhagic syndrome
13. гіперестезія / 13. Hyperesthesia
14. гіперсалівація / 14. hypersalivation
15. головний біль / 15. headache
16. гугнявість (відкрита, закрита) /
16. rhinophonia (open, closed)
17. дефекти коронкової частини
зуба / 17. defects of the crown part
of the tooth
18. деформація кісток лицьового
скелета / 18. deformation of the
bones of the facial skeleton
19. деформація прикусу / 19. bite
deformation
20. жовтяниця / 20. jaundice
21. задуха та асфіксія / 21. suffocation
and asphyxiation
22. запаморочення / 22. dizziness

23. змінений колір зубів / 23. changed
color of teeth
24. змінений
колір
шкірних
покривів, слизової оболонки
порожнини рота / 24. changed
color of the skin, the mucous
membrane of the cavity of the
mouth
25. зміни міжальвеолярної висоти /
25. changes between the alveolar
heights
26. конвергенція (дивергенція) зубів
/ 26. convergence (divergence) of
teeth
27. лихоманка / 27. fever
28. лімфаденопатія
/
28.
lymphadenopathy
29. макрохейлія / 29. macrohelium
30. мацерація кутів рота / 30.
maceration of the corners of the
mouth
31. менінгіальний синдром / 31.
Meningeal syndrome
32. набряковий синдром / 32. edema
syndrome
33. назубні відкладення / 33. Plaque,
tartar
34. наявність
запального,
муфтоподібного та пухлинного
інфільтрату в щелепно-лицьовій
ділянці / 34. presence of
inflammatory, muscle-like and
tumor
infiltration
in
the
maxillofacial area
35. наявність елементів ураження на
шкірі та слизовій оболонці
порожнини рота / 35. the presence
of elements of lesions on the skin
and the mucous membrane of the
oral cavity

36. наявність
пародонтальної
кишені / 36. presence of
periodontal pockets
37. наявність (незрощень)щілинних
дефектів обличчя / 37. presence
(non-enlargement) of slit defects of
the face
38. парези, паралічі нервів щелепнолицевої локалізації / 38. paresis,
paralysis of nerves of maxillofacial
localization
39. порушення
рухів
нижньої
щелепи / 39. violation of
movements of the lower jaw
40. порушення пропорцій обличчя/
40. violation of the proportions of
the face / 40. disproportionately
face
41. порушення смаку / 41. taste
disturbance / 41. breach of taste
42. порушення чутливості тканин
щелепно-лицьової ділянки / 42.
disturbance of sensitivity of tissues
of the maxillofacial area
43. пухлини та пухлиноподібні
новоутворення у щелепно-

лицьовій ділянці / 43. tumors and
tumor-like neoplasms in the
maxillofacial area
44. норицевий хід / 44. fistulous
stroke
45. рухомість відламків кісток
лицевого скелету / 45. mobility of
the fractures of the bones of the
facial skeleton
46. патологічна рухомість зубів / 46.
pathological
mobility
of
teethрецесія ясен
47. симптом пергаментного хрусту /
47. symptom of parchment crunch
48. сухість
слизової
оболонки
порожнини рота / 48. dryness of
the mucous membrane of the oral
cavity
49. часткова та повна втрата зубів /
49. partial and complete loss of
teeth
50. флюктуація / 50. fluctuation
51. цианоз (дифузний та локальний)
/ 51. cyanosis (diffuse and local)

Список 2 (стоматологічні захворювання) / List 2 (Dental Diseases)

1. Терапевтична стоматологія: / 1.
Therapeutic dentistry:

А) Некаріозні ураження твердих
тканин зубів: / Non-carious lesions
of solid teeth:
1. гіперестезія / hyperesthesia
2. гіпоплазія, гіперплазія емалі /
hypoplasia, hyperplasia of enamel
3. флюороз/ fluorosis
4. ерозія твердих тканин зуба /
erosion of dental hard tissues
5. клиноподібний дефект / wedgeshaped defect
6. патологічне стирання зубів /
pathological abrasion of teeth
7. некроз твердих тканин зуба /
necrosis of hard tooth tissues
8. дисколорити / discolorite
9. травматичні ушкодження зубів /
traumatic injuries of teeth
Б) Карієс та його ускладнення: /
Caries and its complications:
10. карієс / caries
11. пульпіт / pulpitis
12. періодонтит / periodontitis
В) Захворювання пародонта: /
Periodontal disease:
13. папіліт / papillitis
14.
гінгівіт
(локалізований,
генералізований)
/
gingivitis
(localized, generalized)
15.
пародонтит
(локалізований,
генералізований)
/
periodontitis
(localized, generalized)
16. пародонтоз
17.
ідіопатичні
захворювання
пародонта / idiopathic periodontal
disease

Г)
Захворювання
слизової
оболонки порожнини рота:
/ Disease of the mucous membrane of
the oral cavity:
18. травматичні ураження СОПР /
traumatic lesions of oral mucosa
19. аутоінфекційні захворювання
СОПР (гострий афтозний стоматит,
герпетичні, виразково-некротичні,
кандидозні ураження СОПР) /
autoinfektsiyni mucous membrane
disease (acute aphthous stomatitis,
herpes, ulcer-necrotic, candidiasis oral
mucosa lesions)
20. вторинні бактеріальні захворювання
(дифтерія,
туберкульоз,
сифіліс,
гонорея) / secondary bacterial diseases
(diphtheria,
tuberculosis,
syphilis,
gonorrhea)
21.
захворювання
СОПР
при
дерматозах з аутоімунним компонентом
патогенезу (пухирчатка, червоний
плескатий лишай, червоний вовчак) /
mucous membrane disease with an
autoimmune component of Medicine
pathogenesis (pemphigus, red flat lichen,
lupus erythematosus)
22. зміни СОПР при алергійних
ураженнях / changes in the oral mucosa of
allergic lesions
23. зміни СОПР при інтоксикаціях
солями важких металів / changes in the
mucous membrane of intoxication with
salts of heavy metals
24.
симптоматичні
вірусні
захворювання (СНІД, грип, ящур,
інфекційний мононуклеоз) / symptomatic
viral diseases (AIDS, flu, foot and mouth
disease, infectious mononucleosis)
25. симптоматичні прояви на СОПР
захворювань
шлунково-кишкового
тракту (виразкова хвороба, гастрит,
ентерит, коліт, хронічний гепатит) /
symptomatic manifestations in the mucous

membrane of the gastrointestinal tract
(peptic ulcer, gastritis, enteritis, colitis,
chronic hepatitis)
26. симптоматичні прояви на СОПР
захворювань серцево-судинної системи
(недостатність кровообігу, есенціальна
артеріальна гіпертензія) / 26. The
symptomatic manifestations in the oral
mucosa
diseases
cardiovascular
(circulatory failure, essential hypertension)
27.симптоматичні прояви на СОПР
захворювань ендокринної системи
(акромегалія,
синдром
ІценкаКушинга, цукровий діабет, гіпер- та
гіпотиреоз)
/
symptomatic
manifestations in the oral mucosa
endocrine
diseases
(acromegaly
syndrome, Ischenko-Cushing syndrome,
diabetes, hyper- and hypothyroidism)
28.симптоматичні прояви на СОПР
захворювань крові (анемії, тромбоцитопенічна пурпура, лейкемії) /
symptomatic manifestations in the
mucous membrane of blood disorders
(anemia, trombo- tsytopenichna purpura,
leukemia)
29. симптоматичні прояви на СОПР
гіпо- та авітамінозів / symptomatic
manifestations in the oral mucosa hypoand avitaminosis
30. захворювання та аномалії язика
(десквамативний
глосит,
ромбоподібний глосит, складчастий
язик, волохатий язик) / diseases and
anomalies of the tongue (desquamative
glossitis, rhombic glossitis, folded
tongue, hairy tongue)
31. нейрогенні захворювання язика
(глосалгія, стомалгія, гангліоніти)
/ neurogenic diseases of the tongue
(glossalgia, stomalgia, ganglionitis)
32.
хейліти
самостійні
та
симптоматичні
(актинічний,
метеорологічний,
контактний
алергічний,
гландулярний,

ексфоліативний,
екзематозний,
атопічний) / heilitites are independent
and
symptomatic
(actinic,
meteorological,
contact
allergic,
glandular, exfoliative, eczematous,
atopic)
Д) Передрак СОПР та червоної
облямівки губ: / Precancerous oral
mucosa and lips red border:
33. облігатні передраки (хвороба
Боуена, бородавчатий передрак,
обмежений
передраковий
гіперкератоз, хейліт Манганотті) /
obligate precancer (Bowen's disease,
warty precancer, limited precancerous
hyperkeratosis, Manganotti's cheilitis)
34. факультативні передраки / optional
precancer
2. Стоматологія дитячого віку:
/ Pediatric Dentistry:
А) Патологія зубів:
/ Pathology of teeth:
35. гіпоплазія емалі (системна та
місцева) / enamel hypoplasia (systemic
and local)
36. ендемічний флюороз/ endemic
fluorosis
37. вроджені вади розвитку твердих
тканин зубів у дітей / congenital
malformations of the development of solid
teeth tissues in children
38. карієс та його ускладнення в
тимчасових та постійних зубах у дітей /
caries and its complications in temporary
and permanent teeth in children
39. травматичні ураження зубів /
traumatic lesions of teeth
Б) Патологія пародонта: /
Periodontal pathology:
40. гінгівіт / gingivitis
41. ідіопатичні захворювання пародонта

/ idiopathic periodontal disease
42. пародонтит / periodontitis
B) Патологія слизової
оболонки порожнини рота:
/ B) Mucosal pathology of the
oral cavity:
43. алергійні хвороби СОПР / allergic
diseases of oral mucosa
44. аномалії та захворювання язика
/ abnormalities and tongue disease
45. грибкові ураження СОПР у дітей
/ fungal lesions of oral mucosa in children
46. зміни СОПР при системних
захворюваннях / mucous membrane
changes in systemic diseases
47. зміни СОПР при специфічних
хворобах / changes in the mucous
membrane of specific diseases
48. прояви гострих вірусних та
інфекційних захворювань на СОПР
(дифтерія,
вітряна
віспа,
кір,
інфекційний
мононуклеоз,
скарлатина). / manifestations of acute
viral and infectious diseases in the oral
mucosa (diphtheria, chicken pox,
measles, infectious mononucleosis,
scarlet fever).
49. вірусні хвороби СОПР (гострий
герпетичний стоматит, рецидивуючий
герпетичний стоматит, оперізуючий
лишай) / viral diseases of oral mucosa
(acute herpetic stomatitis, recurrent
herpetic stomatitis, herpes zoster)
50. самостійні та симптоматичні
хейліти, глосити / independent and
symptomatic cheilitis, glossitis
Г) Запальні захворювання
щелепно-лицьової ділянки:
/ Inflammatory diseases of
the maxillofacial area:
51. періостит / periosite
52.
захворювання
скроневонижньощелепного суглоба / diseases of

the temporomandibular joint diseases of
the temporomandibular joint
53. захворювання слинних залоз /
salivary gland disease
54. лімфаденіт / lymphadenitis
55. неодонтогенні запальні процеси
м’яких тканин (фурункул, карбункул,
бешиха) / neonotogenic inflammatory
processes of soft tissues (furuncle,
carbuncle, erysipelas)
56. остеомієліт щелеп / jaw osteomyelitis
57. специфічні запальні процеси
(туберкульоз, сифіліс, актиномікоз) /
specific
inflammatory
processes
(tuberculosis, syphilis, actinomycosis)
58. флегмони та абсцеси / phlegmons and
abscesses
Д) Травми щелепно-лицьової
ділянки: / Injuries to the
maxillofacial area:
59. пошкодження м’яких тканин
(рани, опіки), зубів, щелеп, лицевих
кісток / damage to soft tissues
(wounds, burns) of teeth, jaws, facial
bones
Е) Пухлини та пухлиноподібні
утвори щелепно-лицьової ділянки:/
Tumors and tumor-shaped maxillofacial areas:
60.
доброякісні
пухлини
та
пухлиноподібні новоутворення м'яких
тканин та кісток обличчя / benign
tumors and tumor-like tumors of soft
tissues and bones of the face
61. злоякісні пухлини м'яких тканин та
кісток обличчя/ malignant tumors of soft
tissues and bones of the face
Ж) Вроджені вади розвитку
обличчя: / Congenital
malformations of the face:
62. незрощення верхньої губи,

альвеолярного відростка, твердого та
м'якого піднебіння (ізольовані та
наскрізні) / non-enlargement of the upper
lip, alveolar appendix, solid and soft
palate (isolated and transverse) nonenlargement of the upper lip, alveolar
appendix, solid and soft palate (isolated
and transverse)
63. аномалії прикріплення м'яких
тканин порожнини рота (вуздечок губ,
язика мілке переддвір'я порожнини
рота) / anomalies of attachment of soft
tissues of the oral cavity (lip bridges,
tongue, shallow mouth of the anuscule)
3. Хірургічна стоматологія:
/ Surgical Dentistry:
А) Запальні захворювання
щелепно-лицевої ділянки: /
Inflammatory diseases of the
maxillofacial area:
64. глибокі та поверхневі флегмони,
абсцеси / deep and superficial phlegmons,
abscesses
65. лімфаденіти / lymphadenitis
66. неврит трійчастого нерва, лицевого
нерва, невралгії / neuritis of trigeminal
nerve, facial nerve, neuralgia
67.
неодонтогенні
запальні
процеси
/
neodontogenic
inflammatory processes
68. одонтогенний гайморит/ odontogenic
sinusitis
69.
пародонтити,
періодонтити,
альвеоліти, періостити, остеомієліти;
перікоронарити
/
parodontitis,
periodontitis,
alveolitis,
periosteum,
osteomyelitis; perikoronari
70. запальні захворювання слинних
залоз / inflammatory diseases of the
salivary glands
71. специфічні запальні процеси
(туберкульоз, сифіліс, актиномікоз) /
specific
inflammatory
processes

(tuberculosis, syphilis, actinomycosis)
Б) Травми щелепно-лицевої
ділянки: / Injuries in the maxillofacial
area:
72. травми зубів і кісток лицевого
скелету / injuries of the teeth and bones of
the facial skeleton
73. травми м’яких тканин, язика та
слизової оболонки порожнини рота/
traumas of soft tissues, tongue and mucous
membrane of the mouth
74.
вогнепальні
поранення
та
невогнепальні ушкодження тканин
щелепно-лицевої локалізації; черепнощелепно-лицеві ушкодження / firearms
and non-fatal lesions of the tissues of
maxillofacial localization; cranio-maxillafacial injuries
75. термічні, хімічні, електричні та
променеві
ушкодження
тканин
щелепно-лицевої
локалізації;
комбінована травма / thermal, chemical,
electrical and radial damage of
maxillofacial
localization
tissues;
combined injury
В) Захворювання скроневонижньощелепного суглоба: /
Diseases of the
temporomandibular joint:
76. артрити, артрозо-артрити, артрози/
arthritis, arthrosis-arthritis, arthrosis
77. анкілози / ankylosis
78. дисфункції СНЩС, вивихи та
контрактури нижньої щелепи / LV
dysfunction, dislocation and contracture of
the mandible
Г)
Пухлини
та
пухлиноподібні
утворення
щелепно-лицевої
ділянки:
/
Tumors and tumor-like formations
of the maxillofacial area:
79.
доброякісні
пухлини
та

пухлиноподібні утворення СОПР,
слинних залоз, м'яких тканин щелепнолицевої локалізації та шиї, кісток
лицевого скелету / benign tumors and
tumor formation oral mucosa, salivary
glands, soft tissues of maxillofacial
localization and neck bones of the facial
skeleton
80. передракові захворювання та
злоякісні пухлини СОПР, слинних
залоз, м'яких тканин щелепно-лицевої
локалізації та шиї, кісток лицевого
скелету / precancerous diseases and
malignant tumors of oral mucosa, salivary
glands, soft tissues of maxillofacial
localization and neck bones of the facial
skeleton
Д) Вроджені та набуті
дефекти і деформації тканин
голови та шиї / Congenital and
acquired defects and deformities of
the tissues of the head and neck
81.
аномалії
розвитку
зубів,
вроджені деформації щелеп, дефекти
та деформації кісток лицевого
скелету, поєднані аномалії та
деформації мозкового та лицевого
скелету і зубо-щелепної системи
/ anomalies of teeth development,
congenital jaw deformities, defects and
deformation of the bones of the facial
skeleton, combined anomalies and
deformations of the cerebral and facial
skeleton and tooth-jaw system
82. вроджені дефекти та деформації
м’яких тканин голови та шиї
/ congenital defects and deformities of
the soft tissues of the head and neck
83. набуті дефекти та деформації
м’яких тканин щелепно-лицевої
локалізації та шиї, кісток лицевого
скелету
/ acquired defects and deformation of

soft tissues of maxillofacial localization
and neck, bones of the facial skeleton
84. вікові зміни м’яких тканин
обличчя та шиї, вертикальна та
горизонтальна атрофія альвеолярних
відростків щелепних кісток, адентії,
рецесія ясен / age-related changes in
soft tissues of the face and neck,
vertical and horizontal atrophy of the
alveolar processes of the jaw bones,
adentiyas, gingival recession
85.
косметичні
дефекти
та
деформації органів і тканин голови
та шиї / cosmetic defects and
deformation of the organs and tissues
of the head and neck
Е) Диспластичні
захворювання щелепно-лицевої
локалізації / Dysplastic diseases of
maxillofacial localization
86.
дистрофічні
захворювання
тканин пародонта / dystrophic
diseases of periodontal tissues
87. сіалози / sialosi
88. диспластичні захворювання
м’яких тканин голови та шиї /
dysplasia of the soft tissues of the head
and neck
Є) Нейростоматологічні
захворювання /
Neurostomatological diseases
89. неврити, невралгії трійчастого
нерва / neuritis, neuralgia of the
trigeminal nerve
4. Ортопедична стоматологія: /
Orthopedic Dentistry:
90. часткова втрата зубів
/ partial loss of teeth
а) дистально обмежені
зубних рядів
/ distal limited dental defects

дефекти

б) дистально необмежені дефекти
зубних рядів
/ distally unlimited dental defects
91. повна втрата зубів
/ total loss of teeth
92. надмірне стирання зубів / excessive
abrasion of teeth
93. дефекти коронкової частини зубів
/ defects of the crown part of the teeth
94. повне руйнування коронкової
частини зуба / complete destruction of
the crown part of the tooth
95. вторинні деформації зубного
ряду / secondary deformation of the
tooth row
96. парафункції жувальних м’язів /
parafunction of chewing muscles
97. бруксизм / bruxism
98. травми та дефекти щелеп, носа,
вуха, орбіт, комбіновані дефекти
/ injuries and defects of the jaw, nose, ears,
orbits, combined defects
99. захворювання СНЩС / Lung disease
5. Ортодонтія/ Orthodontics
А) аномалії окремих зубів:/
anomalies of individual teeth:
100. розмірів/ sizes
101. форми/ forms
102. кількості/ quantities
Б) аномалії положення зубів:/
anomalies of the teeth position
103. діастеми та треми/ diastema and
diaeresis
104. скупченість зубів/ crowding of teeth
105. тортоаномалія/ tartanoomalia
106. вестибуло-оральне положення
зубів, дистопія, ретенція, супраінфрапозиція/ vestibule-oral position of
the teeth, dystopia, retention, supra-infra
position

В) сагітальні аномалії
прикусу:
/ sagital anomalies of bite:
107. прогенія (мезіальний) (скелетна,
зубоальвеолярна)
/ progenia (mesial) (skeletal, dental
alveolar)
108. прогнатія (дистальний) (скелетна,
зубоальвеолярна)
/ prenatiya (distal) (skeletal, dental
alveolar)
Г) вертикальні аномалії
прикусу:
/ vertical bite anomalies:
109.
відкритий
(скелетна,
зубоальвеолярна)
/ open (skeletal, dental alveolar)
110.
глибокий
(скелетна,
зубоальвеолярна) / deep (skeletal, dental
alveolar)
Д) трансверзальні аномалії
прикусу:/ transverse anomalies
of bite:
111. перехресний (одно - або
двосторонній, зі зміщенням, або без
зміщення нижньої щелепи) (скелетна,
зубоальвеолярна)./ cross (one-way or
two-sided, with displacement, or without
displacement of the mandible) (skeletal,
dental alveolar).
Список 2.1 (основні
стоматологічні захворювання)/
List 2.1 (main dental diseases)
А. Патологія зубів:/ Pathology of
teeth:
1. некаріозні ураження зубів / noncarious lesions of the teeth
2. карієс тимчасових та постійних
зубів/ caries of temporary and permanent
teeth
3. захворювання пульпи тимчасових

та постійних зубів/ disease of the pulp of
temporary and permanent teeth
4. періодонтит тимчасових та постійних
зубів/ periodontitis of temporary and
permanent teeth
Б. Патологія тканин пародонта:/
Periodontal tissue pathology:
5. папіліт/ papillitis
6. гінгівіт/ gingivitis
7. пародонтит/ periodontitis
8. пародонтоз/ periodontal disease
В. Патологія слизової оболонки
порожнини
рота:/
Mucosal
pathology of the oral cavity:
9. травматичні ураження / traumatic
lesions
10. аутоінфекційні хвороби СОПР
(гострий
афтозний
стоматит,
герпетичні,
виразково-некротичні,
кандидозні
ураження
СОПР)/
autoinfektsiyni
mucous membrane
disease (acute aphthous stomatitis,
herpes, ulcer-necrotic, candidiasis oral
mucosa lesions)
11. алергійні ураження/ allergic lesions

Г. Запальні захворювання
щелепно-лицьової ділянки:/
Inflammatory diseases of the
maxillofacial area
12. альвеоліт/ alveolitis
13. перікоронарит/ perikoronaryt
14. періостит/ periosite
15. лімфаденіт/ lymphadenitis
Д. Травми щелепно-лицьової
ділянки:/
Injuries
to
the
maxillofacial area:
16.
травматичні
пошкодження
м'яких тканин обличчя/ traumatic
damage to soft facial tissues
17. гострий та звичний вивих
нижньої щелепи/ acute and habitual
dislocation of the mandible
18. неускладнені переломи верхньої
та нижньої щелеп/ uncomplicated
fractures of the upper and lower jaws
Є.
Ортопедична
патологія:/
Orthopedic Pathology:
19. дефекти коронкової частини зубів/
defects of the crown part of the teeth
20. часткова та повна відсутність
зубів/ partial and complete absence of
teeth

3. Фізіологічні стани та соматичні захворювання, що потребують особливої
тактики ведення пацієнта/ Physiological conditions and somatic diseases
requiring special patient management tactics
А) Фізіологічні стани:/
Physiological conditions:
1. вагітність/ pregnancy
Б) Хвороби крові та
кровотворних органів:/ Diseases
of the blood and hematopoietic
organs:
2.
анемії/
anemia
3. гемофілія/
hemophilia

4. лейкемії/ leukemia
5.
тромбоцитопенічна
пурпура/
thrombocytopenic purpura
В) Серцево-судинні
захворювання:/ Cardiovascular
disease:
6. артеріальна гіпертензія/ arterial
hypertension
7. ревматизм/ rheumatism
8. інфекційний ендокардит/ infective
endocarditis

9. вади серця/ heart defects
10. серцева недостатність/ heart
failure
Г) Психічні порушення:/ Mental
disorders:
11. гострий психоз, в т.ч. алкогольний
делірій/ acute psychosis, including
alcohol delirium
12. епілепсія/ epilepsy
Д) Хвороби дихальної системи
та середостіння: / Diseases of the
respiratory system and
mediastinum:
13.бронхіальна астма/ bronchial
asthma
Ж) Хвороби ендокринної
системи:/ Endocrine System
Diseases:
14. цукровий діабет/ diabetes
15. хвороби щитоподібної залози/
diseases of the thyroid gland

3) Патології скелетно-м'язової
системи та сполучної тканини:/
Pathology of the musculoskeletal
system and connective tissue:
16. системні васкуліти (геморагічний
васкуліт)/
systemic
vasculitis
(hemorrhagic vasculitis)
Е)
Інфекційні і паразитарні
хвороби:/ Infectious and parasitic
diseases:
17. ВІЛ-інфекція /СНІД/ HIV / AIDS
18. вірусні гепатити/ viral hepatitis
19. дифтерія/ diphtheria
20. правець/ tetanus
21. сибірка/ anthrax
22. туберкульоз різної локалізації/
tuberculosis of different localization
23. холера/ cholera
24. чума/ plague
25. гонорея/ gonorrhea
26. сифіліс / syphilis

Список 4 (невідкладні стани):/ List 4 (urgent states):
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

асфіксія (у тому числі
новонароджених)/ 1. asphyxia
(including newborns)
гіпертонічний криз/ 2. hypertensive
crisis
гостра дихальна недостатність/ 3.
acute respiratory failure
гостра серцева недостатність/ 4.
Acute heart failure
гостре отруєння/ 5. acute poisoning
«гострий» живіт/6. "sharp"
stomach/6. "acute" abdomen
Електротравма/ 7. Electric trauma
непритомність/ 8. fainting

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

зовнішня кровотеча/ 9. external
bleeding
колапс/ 10. collapse
кома/ 11. coma
набряк гортані/ 12. laryngeal edema
набряк Квінке/ 13. Queen's edema
опіки та обмороження/ 14. burns
and frostbite
судоми/ 15. convulsions
утоплення/ 16. drowning
фізіологічні пологи/ 17.
physiological childbirth
шок/ 18. shock
травма кісток/ 19. trauma of bones

Список 5 (лабораторні та інструментальні дослідження):/ List 5 (laboratory
and instrumental studies):
1.

аналіз пунктату новоутворень
м'яких тканин і кісток/ 1. analysis of

punctata of tumors of soft tissues and
bones

гістоморфологічне дослідження
біоптату лімфатичних вузлів,
слинних залоз, слизових оболонок,
м'яких тканин/ 2. histomorphological
study of biopsy of lymph nodes,
salivary glands, mucous membranes,
soft tissues
3. аналіз вмісту глюкози у крові/ 3.
analysis of blood glucose content
4. вивчення контрольнодіагностичних моделей щелеп/ 4. study
of control and diagnostic models of jaws
5. вивчення функцій ЗЩД (дихання,
ковтання, мовлення, жування та
СНЩС) / 5. study of the functions of
HDL (breathing, swallowing, speech,
chewing and SNCH)
6. загальний аналіз крові/ 6. general
blood test
7. загальний аналіз сечі/ 7. general urine
analysis
8. біохімічний аналіз крові/ 8.
biochemical blood test
9. імунологічне дослідження при
стоматологічних захворюваннях/ 9.
Immunological study in dental diseases
2.

10. аналіз коагулограми/ 10. analysis of

the coagulogram
11. інтерпретація променевої
діагностики черепа, зубощелепного
апарату, слинних залоз/ 11.
interpretation of radial diagnostics of the
skull, dental-maxillofacial apparatus,
salivary glands
12. цитологічне дослідження органів та
тканин зубощелепного апарату/ 12.
cytological examination of organs and
tissues of the teeth-jaw apparatus
13. мікробіологічне дослідження
ротової рідини, мазків зі СОПР,
пародонта/ microbiological examination
of the oral fluid swabs from the oral
mucosa, periodontal
14. функціональна діагностика стану
порожнини рота (люмінісцентна,
реопародонтографія, стоматоскопія,
капіляроскопія, вакуумна проба та ін.)./
14. functional diagnostics of the oral
cavity (luminescent, reopardontography,
stomatology, capillaroscopy, vacuum test,
etc.).

Список 6 (медичні маніпуляції) / List 6 (medical manipulations)
1. виконувати штучне дихання;/ 1. to
perform artificial respiration;
2. виконувати непрямий масаж
серця;/ 2. to carry out an indirect
heart massage;
3. фіксувати язик;/ 3. to fix the
tongue;
4. здійснювати тимчасову зупинку
зовнішньої кровотечі;/ 4. to make
a temporary stop of external
bleeding;
5. проводити первинну хірургічну
обробку ран;/ 5. to conduct primary
surgical treatment of wounds;
6. промивати шлунок, кишечник;/ 6.
to rinse the stomach, intestine;

7. проводити транспортну
іммобілізацію;/ 7. to carry out
transport immobilization;
8. проводити ін'єкції лікарських
речовин (внутрішньом'язове,
підшкірне, внутрішньовенне
струминне та крапельне
введення);/ 8. Injecting medicinal
substances (intramuscular,
subcutaneous, intravenous, jet and
drip);
9. вимірювати артеріальний тиск;/ 9.
to measure arterial pressure;
10. проводити первинний туалет
новонародженого;/ 10. to carry out
the primary toilet of the newborn;

11.визначати групи крові, резусналежність/ 11. to determine

blood groups, Rh-affiliation

Список 7 ( стоматологічні маніпуляції) / List 7 (dental manipulations)
1. альвеолотомія/ 1. Alveolotomy
2. ампутація пульпи тимчасових
та постійних зубів/ 2.
Amputation of the pulp of
temporary and permanent teeth
3. відбілювання зубів/ 3. teeth
whitening
4. вибіркове зішліфування зубів,
вирівнювання оклюзійної
поверхні, оклюзограма / 4.
selective masking of the teeth,
leveling the occlusal surface,
occlusion
5. виготовлення тимчасових шин
та шинування при переломах
зубів, альвеолярних відростків
та щелеп/ 5. manufacture of
temporary tires and treading for
fractures of the teeth, alveolar
sprouts and jaws
6. визначення кислотостійкості
емалі зубів/ 6. determining the
acidity of the teeth enamel
7. визначення та фіксація
центрального співвідношення/
7. definition and fixation of the
central ratio
8. вправлення вивиху нижньої
щелепи/ 8. adjustment of the
dislocation of the mandible
9. герметизація фісур/ 9. sealing
fissure
10. діагностичне використання
барвників/ 10. diagnostic use of
dyes
11. діатермокоагуляція/ 11.
diathermocoagulation
12. екстирпація пульпи
тимчасових та постійних зубів/

12. Extirpation of the pulp of
temporary and permanent teeth
13. електроодонтодіагностика/ 13.
Electrodentodiagnostics
14. інстиляції лікарських засобів у
пародонтальні кишені/ 14.
Instillation of drugs in
periodontal pockets
15. місцеве знеболювання при
лікуванні стоматологічних
захворювань різними
методами (аплікаційне,
інфільтраційне, провідникове)/
15. Local anesthesia in the
treatment of dental diseases by
various methods (application,
infiltration, conduction)
16. зняття штучних коронок/ 16.
removal of artificial crowns
17. зупинка кровотечі після
видалення зуба/ 17. Stopping
bleeding after tooth extraction
18. імпрегнація твердих тканин
тимчасових зубів/ 18.
impregnation of hard tissues of
temporary teeth
19. корекція часткових та повних
знімних протезів/ 19. correction
of partial and complete
removable dentures
20. кюретаж лунки/ 20. Curettage
of the hole
21. кюретаж пародонтальних
кишень (відкритий, закритий)/
21. curettage of periodontal
pockets (open, closed)
22. медикаментозна обробка
уражених ділянок слизової
оболонки порожнини рота та
пародонта/ 22. drug treatment of

the affected areas of the mucous
membrane of the oral cavity and
periodontal disease
23. накладання та видалення
тимчасових пломб і
герметичних пов'язок при
лікуванні карієсу, пульпіту,
періодонтиту/ 23. overlaying
and removing temporary seals
and sealing bandages when
treating caries, pulpitis,
periodontitis
24. отримання анатомічних та
функціональних відбитків
різним відбитковим
матеріалом/ 24. receiving
anatomical and functional
imprints with different imprints
25. отримання моделей зубних
рядів та протезного ложа/ 25.
receiving models of dental rows
and prosthetic beds
26. отримання контрольнодіагностичних моделей/ 26.
receipt of control-diagnostic
models
27. перевірка конструкції протеза
при частковій та повній
відсутності зубів/ 27. check the
design of the prosthesis with
partial and complete absence of
teeth
28. пломбування каріозних
порожнин тимчасових та
постійних зубів різними
пломбувальними матеріалами/
28. filling of carious cavities of
temporary and permanent teeth
with different filling materials
29. пломбування кореневих
каналів тимчасових та
постійних зубів різними
матеріалами/ 29. filling of root
canals of temporary and

permanent teeth with different
materials
30. покриття зубів лікувальними
та профілактичними лаками,
гелями/ 30. covering teeth with
therapeutic and preventive
varnishes, gels
31. препарування зубів під
металеву штамповану та
пластмасову коронку/ 31.
Preparation of teeth under a
metal stamped and plastic crow
32.препарування
та
обробка
кореневих каналів тимчасових
та
постійних
зубів/ 32.
Preparation and treatment of root
canals of temporary and
permanent teeth
33. препарування каріозних
порожнин тимчасових та
постійних зубів з урахуванням
виду пломбувального
матеріалу/ 33. Preparation of
carious cavities of temporary and
permanent teeth taking into
account the type of sealing
material.
34. приготування та накладання
твердіючих та нетвердіючих
пародонтальних пов'язок/ 34.
Preparation and overlay of
hardening and non-hardening
periodontal bandages
35. припасування різних видів
штучних коронок/ 35. fitting
different kinds of artificial
crowns
36. проведення інтрадентального
електрофорезу/ 36. conduction
of intradental electrophoresis
37. проведення професійної
гігієни порожнини рота/ 37. the
professional oral hygiene

38. проведення фізіологічної
сепарації/ 38. conduct of
physiological separation
39. розкриття пародонтального
абсцесу/ 39. disclosure of the
periodontal abscess
40. розріз та висічення капюшона
при перікоронаріті/ 40. incision
and excision with hood
perikoronariti
41. періостотомія/ 41.
periodostomy
42. типове та атипове видалення
тимчасових та постійних зубів/
42. Typical and atypical removal
of temporary and permanent
teeth
43. фіксація коронок і
мостоподібних протезів/ 43.
fixation of crowns and bridgelike prosthetics
44. хірургічна обробка ран м’яких
тканин обличчя в межах однієї
анатомічної ділянки / 44.
Surgical treatment of wounds of
soft facial tissues within
anatomical area
45. шліфування та полірування
пломб з усіх видів
пломбувальних матеріалів
/ 45. Grinding and polishing of
seals from all kinds of filling
materials

Додаток 2/ Appendix 2
Курси за вибором/ Courses by choice
Рік
навчання
(курс)/ Year
of study
(course)
І

ІІ

ІІІ

ІV

Назва курсів за вибором/ Name of courses by choice
1.Основи психології. Основи педагогіки. 2. Світова цивілізація.
3. Краєзнавство. 4. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності.
5. Психологія спілкування. 6. Естетика. 7.Етика. 8. Сучасні проблеми
молекулярної біології. 9. Соціологія та медична соціологія.
10. Правознавство. 11. Релігієзнавство. 12. Основи економічних
теорій/1.The foundations of psychology. Fundamentals of pedagogy. 2. World
civilization. 3. Regional studies. 4. European computer literacy standard. 5.
Psychology of communication. 6. Aesthetics. 7. Ethics. 8. Modern problems of
molecular biology. 9. Sociology and medical sociology. 10. Jurisprudence. 11.
Religious studies. 12. Fundamentals of economic theories
1. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності. 2. Логіка, формальна
логіка. 3. Деонтологія в медицині. 4. Фізичне виховання та здоров’я.
5. Сучасні проблеми біофізики. 6. Іноземна мова (друга). 7. Світова
цивілізація. 8. Основи патентознавства. 9. Основи технології виготовлення
зубних протезів. 10. Косметологія./ 1. European computer literacy standard.
2. Logic, formal logic. 3. Deontology in medicine. 4. Physical education and
health. 5. Modern problems of biophysics. 6. Foreign language (second). 7.
World civilization. 8. Fundamentals of Patent Science. 9. Fundamentals of
technology for the manufacture of dentures. 10. Cosmetology.
1. Сучасні методи генетичної діагностики. 2. Теорія пізнання та медицина.
3. Етичні проблеми в медицині. 4. Основи соціальної психології.
5. Нутриціологія. 6. Побічна дія ліків. 7. Фізичне виховання та здоров'я.
8. Іноземна мова (друга). 9. Іноземна мова за професійним спрямуванням.
10. Медицина та художня культура. 11. Основи геронтології та геріартрії.
12. Основи гомеопатії. 13. Основи християнської етики і моралі./ 1.
Modern methods of genetic diagnostics. 2. The theory of knowledge and
medicine. 3. Ethical problems in medicine. 4. Fundamentals of social
psychology. 5. Nutritionology. 6. Side effects of medicines. 7. Physical
education and health care. 8. Foreign language (second). 9. Foreign language in
professional direction. 10. Medicine and artistic culture. 11. Fundamentals of
gerontology and geriatrics. 12. The fundamentals of homeopathy. 13. Basics of
Christian ethics and morals.
1. Клінічна фізіологія. 2. Клінічна біохімія. 3. Фітотерапія. 4. Основи
профілактики алкоголізму та наркоманії. 5. Основи психоаналізу.
6. Фізичне виховання та здоров'я. 7. Медична субкультура. 8. Актуальні
проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації. 9. Іноземна мова за
професійним спрямуванням. 10. Методологія доказової медицини.
11. Біостатистика та клінічна епідеміологія. 12. Основи сексології та
сексопатології. 13. Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції. 14. Сучасна
діагностика захворювань СНЩС та слинних залоз. 15. Пластична та
реконструктивна хірургія. 16. Основи християнської етики і моралі./ 1.
Clinical physiology. 2. Clinical biochemistry. 3. Phytotherapy. 4. Fundamentals
of prevention of alcoholism and drug addiction. 5. The basics of

V

psychoanalysis. 6. Physical education and health care. 7. Medical subculture. 8.
Actual problems of physiotherapy, balneology and rehabilitation. 9. Foreign
language in professional direction. 10. Methodology of evidence-based
medicine. 11. Biostatistics and clinical epidemiology. 12. Fundamentals of
sexology and sex pathology. 13. Actual problems of HIV infection. 14. Modern
diagnostics of diseases of the CNS and salivary glands. 15. Plastic and
reconstructive surgery. 16. Principles of Christian Ethics and Morality.
1. Менеджмент і маркетинг в стоматології. 2. Екстремальна медицина.
3. Пластична та реконструктивна хірургія. 4. Актуальні питання
нейрохірургії. 5. Актуальні питання клінічної імунології та алергології.
6. Медичні аспекти біоетики та біобезпеки. 7. Фізичне виховання та
здоров'я. 8. Рефлексотерапія в стоматології. 9. Сучасні технології
суцільнолитого протезування. 10. Основи естетичної реставрації зубів.
11. Хірургічна
підготовка
порожнини
рота
до
протезування.
12. Ендодонтична техніка в дитячій стоматології. 13. Сучасні технології
застосування
незнімної
ортодонтичної
техніки.
14. Основи
імунопрофілактики. 15. Основи християнської етики і моралі./ 1.
Management and marketing in dentistry. 2. Extreme medicine. 3. Plastic and
reconstructive surgery. 4. Current issues of neurosurgery. 5. Actual questions of
clinical immunology and allergology. 6. Medical aspects of bioethics and
biosafety. 7. Physical education and health. 8. Reflexotherapy in dentistry. 9.
Modern technologies of solid-state prosthetics. 10. Fundamentals of aesthetic
restoration of teeth. 11. Surgical preparation of oral cavity for prosthetics. 12.
Endodontic technique in pediatric dentistry. 13. Modern technologies of
application of non-removable orthodontic technique. 14. Fundamentals of
immune prophylaxis. 15. Fundamentals of Christian ethics and morals.

