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товки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медич-
них працівників за стандартами вищої освіти, проведення 
науково-дослідної роботи, розробки, апробації та впрова-
дження нових медичних технологій».

З метою створення престижної і потужної універси-
тетської клініки, в якій фахівці університету надаватимуть 
високоспеціалізовану лікувально-профілактичну, консуль-
тативну допомогу іншим лікувально-профілактичним за-
кладам регіону, забезпечуватимуть підготовку, перепід-
готовку та підвищення кваліфікації медичних працівників 
за стандартами вищої освіти, створюватимуть умови для 
проведення наукових досліджень, здійснюватимуть апро-
бацію та впровадження нових медичних технологій та 
ін., у вересні 2015 року на базі структурних підрозділів 
Науково-практичного медичного центру ХНМУ та Цен-
тру малоінвазивних технологій і серцево-судинної хірур-

гії ХНМУ було відкрито єдиний Навчально-науковий ме-
дичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ. Най-
ближчими завданнями роботи університетської клініки є 
активна міжнародна інтеграція, продовження розвитку на 
її базі: «Центру лапороскопічних технологій», «Центру 
просунутої ендоскопії», «Центру реабілітації спортсме-
нів», «Центру лікування болю», відділень фізичної реабі-
літації та неврологічних розладів. 

Висновки. Таким чином, підготовка професійних фа-
хівців нової генерації можлива тільки на основі інтеграції 
науково-педагогічного потенціалу Університету та сучас-
ної матеріально-технічної бази лікарні, формування но-
вої корпоративної культури, впровадження інноваційних 
освітніх програм, що містять нові, якісно вдосконалені 
технології, методи і форми навчання. А це можливо здій-
снити лише в умовах Університетської клініки.

SIGNIFICANCE OF THE UNIVERSITY CLINIC IN THE PREPARATION OF DENTAL SURGEON

S. N. Grigorov, G. P. Ruzin,  L. P. Rekova, K. N. Vakulenko 

Department of oral anв maxillofacial surgery, KhNMU, Kharkov

The main task in the preparation of any specialty, includ-
ing dental surgeon along with the study of the theoretical as-
pects of the specialty it is to train it necessary manual skills. 
Currently, on the one hand, to provide all kinds of dental care 
loses state (municipal) character. Currently, on the one hand, 
to provide all kinds of dental care loses state (municipal) char-
acter. On the other hand, the mandatory informed consent to 
any medical acts, his reluctance to trust any actions, especially 
the surgical nature of  the student, intern, that makes it very 
dif cult providing mastering  of practical skills. Proposed 
for this purpose use of appropriate phantoms can hardly be 
achieved due to their high cost and other reasons. In addition, 
you must take into account the a paid the provision of sur-
gical care that also affects the ability of the student to self-
employment. Foreign and domestic experience demonstrates 
the university dental clinic capacity to provide conditions for 
students to learning most necessary skills for analgesia and 
extraction of teeth. 

Department of Operative Dentistry has accumulated a suf-
 cient experience on the work in the University Dental Cen-

ter organized more than ten years ago. Due to low prices and 
shares the humanitarian charity clinic has a suf cient number 
of patients who seek surgical help. The modern diagnostic and 
surgical equipment of the dental center and clinic enables us 
to provide the necessary assistance at a high level. Reception 
conducts associate professor or assistant of the department 
which is actively encouraged to participate in the examination 
and treatment of students. Students participate in the 3rd year 
of the patient under examination and supervision of the teach-
er carry out separate stages or the total volume of intervention. 
The clinic strictly observed by the patient's acknowledgment 
on the consent of the student's participation in the examination 
and treatment. But his appeal to the university clinic initially 
determines its consent.

Our experience shows that it is a university clinic is the 
important and essential element that plays a role in the creation 
of optimal conditions in the practical training of a dentist. The 
most important task of suf cient reason manual skills that dis-
tinguishes dentist training requirements from other disciplines 
can only be solved by establishing a university clinics
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