
 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Н А К А З  
 

від ____.___________ 20___р.           м. Суми       №__________ 
 

Про внесення змін до складу 

Робочої проєктної групи 

№1270-I вiд 02.12.2021 року 

 

 

З метою забезпечення дотримання вимог кількісного та якісного складу робочих проєктних груп освітніх програм 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Внести зміни до складу Робочої проєктної групи освітньо-наукової програми «Стоматологія» спеціальності 221 

Стоматологія за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти та затвердити її у такому складі:     

 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
 

Для НПП – найменування 

посади та відповідної 

кафедри; для здобувачів 

вищої освіти – освітній 

ступінь, абревіатура 

академічної групи; для 

зовнішніх стейкхолдерів –  

посада та назва організації за 

основним місцем роботи
 

Освітня кваліфікація 
 Професійна кваліфікація 

найменування закладу, який 

закінчив НПП, рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з документом про вищу 

освіту
 

(науковий ступінь, шифр і 

найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації,  

вчене звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно 

1 2 3 4 5 6 

ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

 



І. Науково-педагогічні працівники  

1 

Лахтін Юрій 

Володимирович 

«гарант 

програми» 

завідувач кафедри 

стоматології 

 

Донецький державний 

медичний інститут ім. М. 

Горького, спеціальність - 

стоматологія, кваліфікація 

– лікар-стоматолог, 

диплом МВ №972787 від 

27.06.1985 р.  

Сертифікат В2 (English 

Level B 2) No: 000889240 

05.03.2018 р. 

Доктор медичних наук зі 

спеціальності 14.01.22 - 

стоматологія, диплом ДД № 

003474 від 26.06.2014 р. 

Тема докторської 

дисертації: «Патогенетична 

роль солей важких металів 

у розвитку основних 

стоматологічних 

захворювань та корекція 

наслідків їх негативного 

впливу».  

Доцент кафедри 

терапевтичної та дитячої 

стоматології, атестат ДЦ № 

006369 від 23.12.2002 р.).  

Професор кафедри 

стоматології, атестат АП № 

000809 від 05.03.2019 р. 

1. Досвід практичної роботи за 

спеціальністю: 

 лікар-стоматолог у Сумській міській клінічній  

стоматологічній поліклініці з 1986 р. по 1994 

рік (трудова книжка), та з 1995 по 2019 рік 

(довідка з лікувального закладу №13 від 

28.03.2019 р.). 

2. Керівництво дисертації на здобуття 

наукового ступеня за спеціальністю: 

Сміянов Юрій Владиславович, к. мед. н., 

спеціальність «стоматологія». Тема дисертації 

«Клініко-експериментальне обґрунтування 

оптимізації формування краю каріозних 

порожнин І класу за Блеком під композиційні 

матеріали», рік захисту 2019, Ужгородський 

національний університет. ДК № 055653 від 

22.06.2020 р. 

3. Публікації: 

1. Dependence of morphometric parameters of the 

dental occlusion on the type of the lower jaw 

growth in children with class II dentofacial 

anomalies who line in the northern Ukraine / 

Galich L., Kuroedova V., Lakhtin Yu., Galich L., 

Moskalenko P.  // Georgian Medical News. – 2017. 

- No 3 (264). – Р. 35-39. 

2. Юрий В. Смеянов, Юрий В. Лахтин. Влияние 

напряженно-деформационных процессов в 

эмали зубов на маргинальную проницаемость 

реставраций I класса с разным дизайном края 

кариозной полости. Wiadomości Lekarskie 2018, 

tom LXXI, nr 1 cz II:135-139.). 

3. Лахтін ЮВ, Сміянов ЮВ. Клінічна оцінка 

реставрацій при різному дизайні емалевого 

краю каріозних порожнин І класу  за Блеком. 

Вісник проблем біології і медицини. 

2019;1(1):335-40. 

4. Сміянов ЮВ., Лахтін ЮВ, Романюк АМ., 

Білоножко ОВ. Щільність прилягання 

реставраційного матеріалу до емалі зубів з 



різним формуванням краю каріозної 

порожнини. Журнал клінічних та 

експериментальних медичних досліджень. 

2019;7(1):20–26. 

5. Звягін С. М., Лахтін Ю. В. Резистентність 

емалі при супраоклюзійних контактах окремих 

зубів у щурів різного віку // EUMJ, 

2020;8(1):108-114. 

6. Yurii V. Lakhtin, Serhii M. Zviahin, Lidia M. 

Karpez. THE STATE OF THE OPTICAL 

DENSITY OF THE ALVEOLAR PROCESS OF 

THE JAWS OF RATS IN SUPRAOCCLUSIVE 

RELATIONSHIPS OF INDIVIDUAL TEETH IN 

THE AGE ASPECT. Wiad Lek. 2021;74(8):1800-

1803. DOI: 10.36740/WLek202108104 

2 
Кузенко Євген 

Вікторович 

доцент кафедри патологічної 

анатомії 

Медичний інститут 

Української асоціації 

народної медицини, 

спеціальність - 

стоматологія, кваліфікація 

– лікар-стоматолог, 

диплом КВ №35235551 

від 27.06.2008 р.  

Сертифікат В2 № 

000358254 від 18.05.2018 

р. 

Доктор медичних наук зі 

спеціальності 14.03.02 – 

патологічна анатомія, 

диплом ДД № 007394 від 

20.03.2018 р. Тема 

докторської дисертації: 

«Патогенез та морфогенез 

запальних захворювань 

пародонта».  

Доцент кафедри 

патологічної анатомії, 

атестат ДЦ № 002390 від 

23.04.19 р. 

1. Публікації: 

1. KuzenkoY. V. Type ii osteoporosis pathogenesis 

as a result of secondary edentulous / KuzenkoY. 

V.Bida O.,  Bida V., Lyndin M. // Bangladesh 

Journal of Medical Science.  –  London:  JOL, 

2017.–№ 16(1). – Р. 127-137. (Scopus); 

2. Primary multiple tumor with affection of the 

thyroid gland, uterus, urinary bladder, mammary 

gland and other organs / KuzenkoY. V. Romaniuk, 

А., Lyndin M., Smiyanov V. // Pathology Research 

and Practice. – Elsevier,  2017. – № 213(5). – Р. 

574-579. (Scopus). 

3. Використання методу скінчених елементів 

для лікування ангулярних переломів нижньої 

щелепи / Кузенко Є.В., Дем’яненко М.М., 

Скиданенко М.С. // Вісник наукових 

досліджень. – 2018. – №2(91). – С.92-95 (фахове 

видання); 

4. Π- пластина як найкраща пластина для 

остеосинтезу ангулярного перелому нижньої 

щелепи / Кузенко Є.В., Карпенко Л.І. 

Скиданенко М.С., Сікора В.В., Дем’яненко 

М.М. // Клінічна стоматологія. – 2018. – 

№2(23). – С.54-57. (фахове видання). 

5. Напружено-деформований стан пластин та 



щелепи при ангулярному переломі нижньої 

щелепи / Кузенко Є.В., Скиданенко М.С., 

Павленко І.В., Дяченко О.О., Дем’яненко 

М.М.//Новини стоматології. –2018.¬ – №2. – 

С.70-75. (фахове видання); 

6. Використання методу скінчених елементів 

для лікування ангулярних переломів нижньої 

щелепи / Кузенко Є.В., Дем’яненко М.М., 

Скиданенко М.С. // Вісник наукових 

досліджень. – 2018. – №2(91). – С.92-95 (фахове 

видання). 

2. Наукове керівництво здобувача, який 

одержав документ про присудження 

наукового ступеня: 

Гудименко Олена Олександрівна кандидат 

медичних наук, за спеціальністю 14.01.22 - 

стоматологія, «Морфофункціональне 

обгрунтування малоінвазивного 

металостеосинтезу переломів нижньої щелепи» 

2020 ДК№062130 27 вересня 2021 р. 

3. Досвід практичної роботи за 

спеціальністю: 
лікар-хірург стоматолог КЗ СОР СОКЛ наказ 

номер 456 від 2013 р. до теперішнього часу. 

3 

Циганок 

Олександр 

Васильович 

асистент кафедри 

стоматології 

Українська медична 

стоматологічна академія 

(м. Полтава), 

спеціальність 

стоматологія, кваліфікація 

лікар-стоматолог, диплом 

ТА 41349188 від 

30.06.2011 р. Українська 

медична стоматологічна 

академія (м. Полтава), 

спеціальність 

стоматологія, магістр 

медицини з стоматології, 

ТА 45344630 від 

30.06.2013. Сертифікат 

APTIS. Overall CEFR 

Кандидат медичних наук, зі 

спеціальності 14.01.22 - 

стоматологія, диплом ДК 

046329 від 20.03.2018 р. 

Тема кандидатської 

дисертації: «Розлади 

моторики язика 

оклюзійного та 

неврологічного генезу та їх 

стоматологічне 

ортопедичне лікування» 

1. Досвід практичної роботи за 

спеціальністю: 

працював лікарем-стоматологом у 

Решетилівській центральній районній лікарні з 

з 2013 по 2019 рік (довідка з лікувального 

закладу №07/1037 від 18.09.2019 р.). 



Grade С від 20.12.19. 

СТЕЙКХОЛДЕРИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

ІІ. Здобувачі вищої освіти (за згодою)
  

 

4 

Москаленко 

Ірина 

Володимирівна 

аспірант гр. А-02/СМ - - - 

ІІІ. Зовнішні стейкхолдери (за згодою), діяльність яких пов’язана зі специфікою освітньої програми 

(роботодавці, випускники, представники академічного та наукового середовища) 

 

5 

Савченко 

Володимир 

Віталійович 

директор КНП «Сумська 

обласна клінічна 

стоматологічна поліклініка» 

Сумської обласної ради 

Українська медична 

стоматологічна академія, 

1997 р., спеціальність - 

стоматологія, кваліфікація 

– лікар-стоматолог, 

диплом ЛР ВЕ№ 000917 

від 26.06.1997 р. 

Кандидат медичних наук, зі 

спеціальності 14.01.22 – 

стоматологія. Диплом ДК 

№058408 від 10.03.2010 р. 

Тема дисертації «Розробка і 

обґрунтування 

застосування матеріалу 

“КорСа-А” для 

виготовлення ротових 

запобіжників спортсменам 

контактних видів спорту» 

- 

 
2. Начальнику ВДІКК довести наказ в електронному вигляді до відома керівника групи супроводження ліцензування та акредитації 

(ГСЛА), та посадових осіб, які у ньому зазначені. 

 

 
 

Ректор                                                                                                                                                                               Василь КАРПУША 


