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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Програма з дисципліни ―Основи  стоматології ‖ для вищих медичних 

навчальних закладів України ІV рівня акредитації складена для 

спеціальностей «Лікувальна справа» 7.110101, «Педіатрія» 7.110104, 

«Медико-профілактична справа» 7.110105 напряму підготовки 1101 

«Медицина» відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) 

та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затверджених 

наказом МОЗ України від 16.04.03 № 239.  Згідно навчального плану 

підготовка лікарів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» 

вивчення навчальної дисципліни «Основи стоматології» здійснюється на V 

курсі (9-10 семестрах) Навчання за вищевказаними спеціальностями 

здійснюється впродовж 6 років, з них перші 5 років - за єдиним навчальним 

планом (загальнолікарська підготовка), а на 6 курсі має місце профілізація 

відповідно до напряму підготовки. 

Програма складена за такими нормативними документами: 

 освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ) і освітньо-  

професійною програмою (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом 

МОН України від 16.04.03 за № 239 ―Про затвердження складових галузевих 

стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 ―Медицина‖; 

 рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних 

дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.2004 за № 152 

―Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм 

навчальних дисциплін‖ зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ 

України від 12.10.2004 за № 492 ―Про внесення змін та доповнень до 

рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних 

дисциплін‖; 

 наказу МОЗ України № 52 від 31.01.2005 «Про затвердження та 

введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих навчальних 

закладах 111-1V рівнів акредитації України за спеціальностями «лікувальна 

справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа»; 

 наказу МОЗ України №414 від 2007 «Про зміни до наказу МОЗ України 

№52 від 31.01.2005». 

 наказом МОЗ України від 31.01.03 за № 148 ―Про заходи щодо  

реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та 

фармацевтичної освіти‖; 

 інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів 

за умови кредитно-модульної організації навчального процесу (Медична 

освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник 

для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів: Київ: ―Книга плюс‖, 2005). 

 Наказ МОЗ  № 532 від 28 серпня 2011 «Про внесення змін до наказу 

МОЗ України від 26.02.2003 р. № 86 
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Основи стоматології як навчальна дисципліна: 

- грунтується безпосередньо на вивченні студентами основ стоматології 

(терапевтичної стоматології, хірургічної стоматології і щелепно-лицевої 

хірургії, дитячої стоматології та профілактики стоматологічних 

захворювань); 

- формує уміння застосовувати знання з патології внутрішніх органів у 

процесі подальшого навчання та професійній діяльності відповідно до 

принципів доказової медицини. 

 

Завданнями навчальної дисципліни “Основи стоматології” є: вміння 

проводити обстеження хворого зі стоматологічною патологією, вивчення 

провідних синдромів і симптомів у стоматології, обґрунтування і 

формулювання попереднього діагнозу; вміння аналізувати результати 

обстеження стоматологічного хворого,  виявляти та ідентифікувати прояви 

соматичних захворювань в порожнині рота, визначати характер та принципи 

лікування в клініці стоматології, виявляти ускладнення найбільш поширених 

захворювань, знати заходи первинної та вторинної профілактики найбільш 

поширених стоматологічних  захворювань. 

Програма з «Основ стоматології» на V курсі передбачає вивчення основ 

стоматології за основними її розділам (терапевтична стоматологія, хірургічна 

стоматологія, дитяча  стоматологія та профілактика стоматологічних 

захворювань), при цьому наголос робиться на вивченні профілактики 

стоматологічних захворювань і вивченні етіології, патогенезу, клініки, 

діагностики, невідкладного лікування та профілактики основних і найбільш 

розповсюджених захворювань щелепно-лицевої ділянки. 

Основна мета курсу основ стоматології - ознайомлення студентів із 

різними розділами  стоматології. Акцент робиться на навичках збору 

анамнезу, проведення  обстеження та  диференціальної діагностики 

найбільш поширених клінічних проявів  захворювань. Студенти приймають 

участь в діагностично-лікувальному процесі амбулаторних, стаціонарних 

пацієнтів під керівництвом асистентів і доцентів кафедри. Також 

передбачено ознайомлення з лікувально-профілактичнми процедурами, які 

найчастіше виконуються в стоматологічній практиці. Практичні заняття, 

клінічні обходи з асистентами та доцентами кафедри є найголовнішою 

частиною даного циклу. На V курсі студенти вивчають основи стоматології 

(Модуль 1) шляхом курації хворих із основними симптомами та 

синдромами, різноманітним клінічним перебігом захворювань та їх 

ускладненнями, на практиці вивчають сучасні підходи до діагностики, 

диференціальної діагностики, принципи лікування та профілактики 

основних захворювань зубо-щелепно-лицевої системи та синдромів по 

кожному з розділів стоматології, існуючі стандарти діагностики та 

лікування, дані доказової медицини, а також невідкладні стани в 

стоматології. Сучасна практика основ стоматології побудована таким 
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чином, щоб дозволити студентам прийняти участь у веденні пацієнтів із 

частими клінічними проявами та невідкладними станами, що зустрічаються 

переважно у практиці лікаря. Кожному студенту надається можливість 

ознайомитися з багатьма захворювання різного ступеня важкості. Студенти 

також отримують можливість поліпшити базові клінічні уміння, 

ознайомитися та вивчити нові процедури, техніку, необхідну для 

обстеження, а також оцінити ефективність їх клінічних втручань. 

 

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною 

системою навчання згідно вимог Болонського процесу. 

Програма з дисципліни ―Основи стоматологіі‖ структурована на  

1 модуль, до складу якого входять три змістових модулі: 

 

Модуль 1. Клініка та діагностика основних стоматологічних 

захворювань.  Доспеціалізована допомога. Профілактика. 

 

Змістові модулі: 

Змістовий модуль 1. Стоматологічні захворювання дитячого віку. 

Змістовий модуль 2. Одонтопатологія. Захворювання пародонту та слизової  

                                      оболонки порожнини рота. 

Змістовий модуль 3. Захворювання щелепно-лицевої ділянки. 

 

Модуль закінчується підсумковим модульним контролем, який 

проводиться на останньому занятті. 

Обсяг навчального навантаження студентів поданий у кредитах ECTS  

(0,75 кредита  – 22 навчальні години, 2,5 дні). 

 Кредит (Credit) включає всі види робіт студента: аудиторно-практичні 

заняття, самостійну позааудиторну роботу. 

 Лекційний курс програмою не передбачений. 

 

Практичні заняття за кредитно-модульною системою організації 

навчального процесу проводяться в режимі ротації клінічних 

стоматологічних  дисциплін. Тривалість одного практичного заняття - 2 

години. За методикою організації вони є клінічними, спрямовані на контроль 

засвоєння теоретичного матеріалу й формування практичних вмінь та 

навичок, а також уміння аналізувати і застосовувати отримані знання для 

вирішення практичних завдань. 

         На практичних заняттях студент має оволодіти практичними навичками 

обстеження стоматологічного хворого, навчитись виявляти провідні ознаки 

стоматологічних захворювань, вмінню застосовувати основні методи  

догоспітального лікування та профілактики захворювань зубів, пародонту, 

слизової оболонки порожнини рота та щелепно-лицевої ділянки у дітей та 

дорослих.  Висвітлюються питання щодо організації та структури  

стоматологічної допомоги в Україні, її задачі та взаємозв’язок з загальними 

клінічними та стоматологічними дисциплінами з урахуванням сучасних 
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досягнень біології і медицини, ґрунтуючись на принципах цілісності 

організму та його тісного  зв’язку з навколишнім середовищем. 

На IX-Х семестрах студенти вивчають етіологію, патогенез, клініку, 

діагностику, диференціальну діагностику, лікування та профілактику 

найбільш поширених стоматологічних захворювань, поглиблюють клінічне 

мислення,  набувають  практичні навички.  

Перелік критеріїв надання стоматологічної допомоги лікарями  

регламентується відповідними наказами та протоколами МОЗ України за 

спеціальністю ―Лікувальна справа‖, ―Педіатрія‖, ―Медико-профілактична 

справа‖. 

 Самостійна робота студентів (СРС) – одна з організаційних форм 

навчання, що регламентуються робочим навчальним планом і виконується 

студентами самостійно поза межами аудиторних занять. Можливі види 

самостійної роботи студентів: підготовка до практичного заняття, вивчення 

тем, що розглядаються лише в плані самостійної роботи студента, курація 

стоматологічного хворого, пошук та ознайомлення з  додатковою 

літературою, написання рефератів, доповідей для виступів з повідомленнями 

на практичних заняттях, підготовка до ПМК. 

Викладачі кафедри забезпечують можливість здійснювати СРС до 

підсумкового модульного контролю, проводять контроль та оцінку її 

виконання. Теми, що винесені на самостійне опрацювання, оцінюються 

тільки під час підсумкового модульного контролю. 

Індивідуальна робота студентів – форма організації навчання з метою 

поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у 

процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці, тобто 

індивідуальне навчально-дослідне завдання. 

Кафедри мають право вносити зміни до Навчальної програми в 

межах 15% залежно від організаційних і технічних можливостей, 

напрямків наукових досліджень, екологічних особливостей регіону, але 

мають виконати в цілому обсяг вимог з дисципліни згідно з кінцевими 

цілями ОКХ та ОПП за фахом підготовки та навчальним планом. 

Згідно нового Навчального плану підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня ―спеціаліст― за кваліфікацією ―лікар‖ у вищих 

навчальних закладах IV рівня акредитації України (2010 р.) за 

спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична 

справа» на викладання основ стоматології відводиться 22 год. (15– 

практичних та 7 – для самостійної роботи студентів). 
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Опис навчального плану із дисципліни «Основи стоматології» для 

студентів вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за 

спеціальностями 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110104 «Педіатрія», 

7.110105 «Медико-профілактична справа» 

Структура навчальної 

дисципліни 

Кількість годин, з них Рік 

навчан

ня 

 

Вид 

контролю Всього 

год/креди

тів 

 

Практич

них 

занять 

СРС 

Всього годин / Кредитів 

ЕСТS 

22/0,75 15 7 V  

Модуль 1: Клініка та 
діагностика основних 
стоматологічних 
захворювань. 
Доспеціалізована 
допомога. Профілактика. 
 
Змістових модулів – 3 

22/0,75 

кредитів 

ЕСТS 

15 7 V Поточний 

та 

підсумко- 

вий 

(стандарти

зований) 

модульний 

контроль У тому числі - 

підсумковий контроль 

засвоєння модулю 1 

3 год.  2 V 

Примітка: 0,75 кредита ЕСТS - 22 год. Аудиторне навантаження - 68%, 

СРС - 32%. 
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2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основною метою вивчення дисципліни ―Основи стоматології ‖ є 

підготовка лікаря, здатного діагностувати і надавати доспеціалізовану 

допомогу в лікуванні захворювань порожнини рота  та щелепно-лицевої 

ділянки. 

Мета вивчення основ стоматології - кінцеві цілі встановлена на основі 

ОКХ та ОПП підготовки лікаря за фахом ―Лікувальна справа‖, ―Педіатрія‖, 

―Медико-профілактична справа‖ відповідно до блоку її змістовних модулів і 

є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей 

сформульований через уміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі 

кінцевих цілей до кожного модуля або змістовного модуля сформульовані 

конкретні цілі у вигляді певних умінь, цільових завдань, що забезпечують 

досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни. 

 

Кінцеві цілі дисципліни: 

1. Оцінювати стоматологічний статус пацієнта, оцінювати його 

взаємозв’язок з соматичною патологією,  із загальним статусом організму. 

2. Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних 

обстежень при типовому перебігу найбільш поширених захворюваннях 

зубів, пародонту, слизової оболонки порожнини рота, щелепно-лицевої 

ділянки та їх ускладненнях. 

3. Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у 

клініці при захворюваннях зубо-щелепної системи згідно списку  ОКХ. 

4. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори розвитку запалень 

структур, органів і тканин щелепно-лицевої ділянки. 

5. Проводити диференціальну діагностику, обґрунтовувати і сформулювати 

попередній діагноз запальних захворювань зубо-щелепної системи. 

6. Проводити діагностику, оцінку загального статусу, формулювати 

попередній діагноз при травмах щелепно-лицевої ділянки. 

7. Визначити тактику первинної допомоги при травмах щелепно-лицевої 

ділянки. 

8. Проводити ранню діагностику, оцінку загального статусу, формулювати 

попередній діагноз при передракових та  онкологічних захворюваннях 

порожнини рота та щелепно-лицевої ділянки. 

9. Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених 

захворювань зубо-щелепної системи. 

10. Визначити тактику ведення пацієнтів при захворюваннях органів 

порожнини рота  і тканин щелепно-лицевої ділянки та їх ускладненнях, 

пов’язаних із загально соматичними захворюваннями. 

11. Проводити діагностику, оцінку загального статусу, формулювати 

попередній діагноз при вроджених вадах щелепно-лицевої ділянки. 

12. Проводити медичні маніпуляції у хворих згідно списку ОКХ. 

13. Планувати заходи первинної  профілактики стоматологічних 

захворювань у населення. 
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14. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 

медичного фахівця та принципами фахової субординації у медицині. 

 

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Дисципліна “Основи стоматології ” 

 

 

Модуль 1. Клініка та діагностика основних стоматологічних 

захворювань.  Доспеціалізована допомога. Профілактика. 

 

Змістові модулі: 

Змістовий модуль 1. Стоматологічні захворювання дитячого віку 

 

Конкретні цілі: 

Вміти діагностувати  основні  стоматологічні захворювання у дітей: 

карієс, гінгівіт, пародонтит та пародонтальний синдром. 

Аналізувати результати стоматологічного обстеження дитини.  

Вміти інтерпретувати результати додаткових методів дослідження при 

діагностиці стоматологічних захворювань у дітей. 

Знати клінічні прояви інфекційних та соматичних захворювань в 

порожнині рота у дітей. 

Діагностувати аномалії розвитку твердих тканин зубів  та прикусу у 

дітей. 

Визначити необхідність у проведенні та вміти надати рекомендації 

щодо первинної профілактики основних стоматологічних захворювань 

(карієсу зубів та захворювань тканин пародонта)  у дітей. 

Спланувати невідкладну медичну допомогу при ускладненнях карієсу, 

травматичних ураженнях зубів та щелепно-лицевої ділянки  у дітей. 

 

Тема 1. Організація стоматологічної допомоги населенню в Україні.  

            Основні етапи розвитку тимчасових і постійних зубів. Терміни та 

ознаки фізіологічного прорізування зубів. Вроджені вади розвитку зубів. 

Зубо-щелепні аномалії та деформації. Карієс  тимчасових і постійних зубів у 

дітей: причини розвитку, основні клінічні ознаки, принципи лікування. 

Захворювання тканин пародонта у дітей: гінгівіт, пародонтит, 

пародонтальний синдром. Причини розвитку, клінічні ознаки захворювань, 

принципи лікування. Прояви в порожнині рота інфекційних та соматичних 

захворювань у дітей.  

              Профілактика карієсу зубів і хвороб пародонта. Основні заходи 

первинної профілактики стоматологічних захворювань. Характеристика 

сучасних засобів для гігієнічного догляду за порожниною рота. 

 

 

 

Змістовний модуль 2. Одонтопатологія. Захворювання пародонту та слизової  
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                                      оболонки порожнини рота 

Конкретні цілі: 

Аналізувати причини розвитку основних стоматологічних   

захворювань.  

Засвоїти симптоматику основних захворювань порожнини рота. 

Вирізняти провідні симптоми  проявів соматичної патології в 

порожнині рота.  

Діагностувати на ранніх стадіях передракові захворювання слизової 

оболонки порожнини рота.  

Пояснювати  значення стоматологічної санації 

 

Аналізувати показання до надання екстреної медичної допомоги в 

залежності від форми та перебігу патологічного процесу. 

Спланувати та організувати первинну профілактику основних 

стоматологічних захворювань. 

Тема 2. Диференціальна діагностика  больового синдрому в терапевтичній  

             стоматології. Невідкладна допомога. Захворювання твердих тканин    

            зуба, пульпи та періодонта.  Захворювання тканин пародонта: клініка, 

профілактика та                принципи лікування. Зв"язок захворювань 

пародонта з патологією  

             органів та систем (травною, ендокринною, серцево-судинною,  

             нервовою). Захворювання СОПР. Вірусні та бактеріальні ураження  

             СОПР. Диференційна діагностика виразок різного ґенезу на СОПР.  

Фактори ризику розвитку онкологічних захворювань. 

 

Некаріозні ураження, що виникають після прорізування зубів. 

Гіперестезія, патологічна стираємість, клиновидні дефекти, ерозія та некроз 

емалі. Дисколорити зубів. Причини розвитку. Основні симптоми. 

Запобігання. Зняття больового симптому. Профілактика. 

Каріозне ураження зубів. Етіологія. Симптоматика. Діагностика. 

Профілактика. Множинний карієс. Роль харчування в розвитку 

захворювання. Роль гігієни порожнини рота в розвитку основних 

стоматологічних захворювань. 

Ускладнення карієсу: пульпіт та періодонтит. Основні симптоми.  

Диференціальна діагностика больового симптому при захворюваннях 

твердих тканин зуба, пульпи та періодонта.  Медикаментозна терапія. Перша 

допомога. Санація порожнини рота  та її звʼязок з соматичною патологією.    

Запальні та запально-дистрофічні захворювання пародонта. Причини 

розвитку. Провідні симптоми. Вплив соматичних захворювань на 

виникнення та розвиток  захворювань пародонта. Профілактика.  Вплив 

вогнищ пародонтальної інфекції на перебіг захворювань органів та систем. 

Травматичні ураження СОПР. Причини. Клініка. Діагностика. Перша 

допомога. Інфекційні захворювання слизової оболонки порожнини рота: 

виразковий стоматит, кандидозні ураження СОПР, вірусні ураження. Прояви 

специфічної інфекції (сифіліс, туберкульоз) на СОПР. Передракові 
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захворювання СОПР та губ. Алергічні ураження СОПР (ХРАС., БЕЕ, 

синдром Стівенса-Джонсона, Лайла). Аутоімунні ураження СОПР. 

Пухирчаста хвороба, ЧПЛ,  Прояви на СОПР при  захворюваннях крові 

(лейкози, анемії, агранулоцитоз), гіповітамінозах,  захворювання травної 

системи, ССС, ендокринної та їн.  

 

Змістовний модуль 3. Захворювання щелепно-лицевої ділянки 

Конкретні цілі: 

Аналізувати причини розвитку та механізм утворення вроджених та 

набутих вад щелепно-лицевої ділянки. 

Засвоїти методи обстеження при  основних  захворюваннях та 

травмах щелепно-лицевої  ділянки.  

Вирізняти провідні симптоми  проявів  онкологічних захворювань 

щелепно-лицевої  ділянки 

Діагностувати на ранніх стадіях онкологічні і захворювання щелепно-

лицевої  ділянки 

Класифікувати травми щелепно-лицевої ділянки. 

Трактувати клінічні прояви запальних захворювань щелепно-лицевої 

ділянки. 

Організовувати та надавати першу медичну допомогу при 

захворюваннях та травмах щелепно-лицевої ділянки. 

Аналізувати показання до використання різних методів лікування 

найбільш поширених захворювань та травм щелепно-лицевої ділянки в 

залежності від форми та перебігу патологічного процесу. 

 

   Тема 3. Знеболення в щелепно-лицевій хірургії.  

                Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки.  

   Тема 4. Доброякісні, злоякісні новоутворення щелепно-лицевої   

                ділянки. Пошкодження м'яких тканин і кісток щелепно-  

                лицевої ділянки. Черепно-лицева травма.  

  
  

Знеболення в стоматології. Місцеве знеболення в стоматології 

(неін'єкційні, ін'єкційні методи). Місцеві знеболюючі препарати, їх 

клініко-фармакологічна характеристика. Залежність ефективності 

знеболення від загального стану хворого, вживання алкогольних напоїв та 

інших шкідливих факторів. Класифікація методів знеболення в стоматології 

і щелепно-лицевій хірургії (аплікаційне знеболення, інфільтраційне та 

провідникове знеболення. Техніка, показання та протипоказання, можливі 

ускладнення.  

Класифікація, частота, етіологія, патогенез, клініка, лікування, 

ускладнення запальних процесів щелепно-лицевої ділянки. Періодонтити, 

періостити, остеомієліти щелеп, лімфаденіти, одонтогенні гайморити, 

сіалоаденіти. Абсцеси, поверхневі та глибокі флегмони одонтогенного і 

неодонтогенного походження. Ускладнення: внутрішньочерепні, 
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внутрішньогрудинні, хронічна стоматогенна інтоксикація, стоматогенний 

сепсис та інші. 

Визначення поняття "одонтогенна інфекція" і сучасні уявлення про її 

значення в розвитку місцевої загально-соматичної патології. Ускладнення 

запальних процесів у щелепно-лицевій ділянці (гнійний тромбофлебіт, 

тромбоз печеристого синусу, менінгіт, медіастеніт, енцефаліт, сепсис, 

інфекційно-токсичний шок. їх етіологія, патогенез, клінічна картина, 

лікування). Принципи терапії. 

Доброякісні, злоякісні новоутворення м'яких тканин, кісток щелепно-

лицевої ділянки: класифікація, етіологія, патогенез, клініка, лікування, 

ускладнення. 

Травматизм, його профілактика, класифікація. Загальна характеристика 

і особливості пошкоджень обличчя. Травматична хвороба: патогенез, 

клініка, принципи лікування, ускладнення. Основні організаційні 

принципи надання допомоги потерпілим при пошкодженнях м'яких тканин і 

кісток обличчя. Долікарська, перша лікарська, кваліфікована і спеціалізована 

допомога. Загальні безпосередні ускладнення, пошкодження щелепно-

лицевої ділянки (шок, асфіксія, кровотеча та ін.). Класифікація, клініка, 

лікування. 

Переломи кісток лицевого черепа (клінічне обстеження, прояви, види, 

типові місця переломів). Біомеханіка переломів, механізм і характер 

зміщення уламків. Принципи лікування, ускладнення, їх профілактика. 

Перша допомога. 

Природжені та набуті дефекти і деформації обличчя (етіологія, 

патогенез, класифікація). Основи реконструктивно-відновної хірургії 

обличчя. Поняття про мікрохірургію. 
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Орієнтовна структура занять модуля 1 

 

 

№ 

з/п Тема заняття 
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Модуль 1: “ Клініка та діагностика основних стоматологічних 
захворювань.  Доспеціалізована допомога. Профілактика. ” –  

0,75 кредита (22 год.). 

Змістовний модуль 1. 

«Стоматологічні захворювання дитячого віку» 

1. 

 

 

 

 

Організація стоматологічної допомоги 

в Україні.  

Прорізування зубів. Некаріозні 

ураження, що виникають до 

прорізування зубів. 

Аномалії прорізування та прикусу. 

Особливості симптоматики 

захворювань твердих тканин зубу та 

слизової оболонки порожнини рота у 

дітей.  

Профілактика стоматологічних 

захворювань. 
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Змістовний модуль 2. 

                     «Одонтопатологія. Захворювання пародонту та слизової  

                                      оболонки порожнини рота» 

2. Диференціальна діагностика  

больового синдрому в терапевтичній 

стоматології. 

Невідкладна допомога. 

Захворювання тканин пародонта: 

клініка, профілактика та принципи 

лікування. Зв"язок захворювань 

пародонта з патологією органів та 

систем (травною, ендокринною, 

серцево-судинною, нервовою). 

Захворювання СОПР. Вірусні та 

бактеріальні ураження СОПР. 

Диференційна діагностика виразок 

різного ґенезу на СОПР.  

Фактори ризику розвитку 

онкологічних захворювань. 
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                                            Змістовний модуль 3.  
                                   «Захворювання щелепно-лицевої ділянки» 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

Знеболення в стоматології та 

щелепно-лицевій хірургії. 

Видалення зубів. Інструментарій для 

видалення зубів. 

Запальні процеси щелепно-лицевої 

ділянки. 

Доброякісні, злоякісні новоутворення 

щелепно-лицевої ділянки. 

Пошкодження м'яких тканин і кісток 

щелепно-лицевої ділянки. Черепно-

лицева травма. Основи черепно-

щелепно-лицевої пластичної хірургії. 

3 

 

 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПМК 3 2  

Разом 15 5 2 

Аудиторна робота – 68%, СРС – 32% 
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Тематичний план практичних занять модуля 1 

 

№ 

з/п 
Тема 

К-сть 

годин 

1. Організація стоматологічної допомоги в Україні.  

Прорізування зубів. Некаріозні ураження, що виникають до 

прорізування зубів. 

Аномалії прорізування та прикусу. 

Особливості симптоматики захворювань твердих тканин зубу 

та слизової оболонки порожнини рота у дітей.  

Профілактика стоматологічних захворювань. 

3 

2. Диференціальна діагностика  больового синдрому в 

терапевтичній стоматології. 

Невідкладна допомога. 

Захворювання тканин пародонта: клініка, профілактика та 

принципи лікування. Зв"язок захворювань пародонта з 

патологією органів та систем (травною, ендокринною, 

серцево-судинною, нервовою). 

Захворювання СОПР. Вірусні та бактеріальні ураження СОПР. 

Диференційна діагностика виразок різного ґенезу на СОПР.  

Фактори ризику розвитку онкологічних захворювань. 

3 

3. Знеболення в стоматології та щелепно-лицевій хірургії. 

Видалення зубів. Інструментарій для видалення зубів. 

Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки. 

3 

4. Доброякісні, злоякісні новоутворення щелепно-лицевої 

ділянки. Пошкодження м'яких тканин і кісток щелепно-

лицевої ділянки. Черепно-лицева травма. Основи черепно-

щелепно-лицевої пластичної хірургії. 

3 

5. Підсумковий контроль модуля 1. 

 
3 

 Разом 15 
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Види самостійної роботи студентів (СРС) модуля 1 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 
Вид контролю 

1. Підготовка до практичних занять – 

теоретична підготовка та опрацювання 

практичних навичок. 
3 

Поточний 

контроль на 

практичних 

заняттях 

2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних 

занять: 

2.1. Ротовий сепсис (хроніосепсіс). Роль та 

вплив стоматологічних захворювань на 

розвиток системних захворювань 

організму. 
1 

Підсумковий 

модульний 

контроль 
2.2. Професійні ураження СОПР, тканин 

пародонта та зубів. Екологічні, виробничі 

та побутові чинники в розвитку 

стоматологічних захворювань. 

3. Індивідуальна СРС – огляд навчально-

методичної літератури, написання 

рефератів, проведення наукових 

досліджень. 

1 

Підсумковий 

модульний 

контроль 

 

 

Підготовка до підсумкового модульного 

контролю. 2 

Підсумковий 

модульний 

контроль 

 Разом  7  

 

Орієнтовний перелік теоретичних питань 

для контролю засвоєння знань модуля 1 

 

Змістовий модуль 1. Стоматологічні захворювання дитячого віку  

 

1. Стоматологія дитячого віку, її основні розділи: терапевтична 

стоматологія, хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія, 

ортодонтія. 

2. Основні етапи розвитку тимчасових зубів. Чинники, що 

впливають на розвиток і формування тимчасових зубів в антенатальному 

і  постнатальному періодах.  

3. Основні етапи розвитку постійних зубів. Чинники, що 

впливають на розвиток і формування постійних зубів в антенатальному і  

постнатальному періодах.  

4. Терміни прорізування тимчасових зубів. Фізіологічні  ознаки 

прорізування тимчасових зубів, причини їх порушення.  

5. Терміни прорізування постійних зубів зубів, формування кореня 
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і періодонту. 

6. Вроджені вади розвитку зубів, некаріозні ураження зубів, 

адентія. Причини розвитку,  основні клінічні ознаки, принципи лікування. 

7. Методика обстеження дітей зі стоматологічною патологією. 

Основні та додаткові методи обстеження. 

8. Карієс тимчасових зубів у дітей: причини розвитку, клінічні 

ознаки, принципи лікування. Профілактика карієсу тимчасових зубів. 

9. Карієс постійних зубів у дітей: причини розвитку, клінічні 

ознаки, принципи лікування. Профілактика карієсу постійних зубів. 

10. Захворювання тканин пародонта у дітей: гінгівіт, пародонтит, 

пародонтальний синдром. Причини розвитку, клінічні прояви, принципи 

лікування та профілактики. 

11. Прояви в порожнині рота інфекційних та соматичних 

захворювань у дітей. 

12. Первинна профілактика основних  стоматологічних 

захворювань. Поняття про ендогенну та екзогенну профілактику. Засоби, що 

використовуються для профілактики карієсу зубів та захворювань тканин 

пародонта. 

13. Гігієна порожнини  рота як  основа стоматологічної 

профілактики. Характеристика сучасних засобів для гігієнічного догляду за 

ротовою порожниною. 

14. Аномалії прикусу у дітей. Класифікація. Ортодонтична 

апаратура,  

класифікація апаратів, строки лікування. Профілактика. 

 

Змістовй модуль 2. Одонтопатологія. Захворювання пародонту та  

слизової болонки порожнини рота 

 

1.Терапевтична стоматологія, її розділи, цілі та задачі. 

2.Методи обстеження хворого в клініці терапевтичної стоматології 

(основні та допоміжні) . 

3.Некаріозні ураження зубів. Етіологія, патогез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика , лікування та профілактика 

4.Етіологія, патогез, клініка, діагностика, диференційна діагностика , 

лікування та профілактика карієсу зубів. 

5.Захворювання пародонта. Етіологія, патогез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика , лікування та профілактика. 

6.Захворювання слизової оболонки порожнини рота. Етіологія, патогез, 

клініка, діагностика, диференційна діагностика , лікування та профілактика. 

 

Змістовний модуль 3. Захворювання щелепно-лицевої ділянки 

1.Організація хірургічної стоматологічної допомоги населенню 

України в амбулаторних та стаціонарних умовах. 

2.Обстеження хворого в хірургічному відділенні стоматологічної 

поліклініки та стаціонарі. Медична документація. 
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3.Види місцевого знеболення в стоматології, в щелепно-лицевій 

ділянці. Показання та протипоказання.  Способи виконання. Помилки та 

ускладнення . 

4.Хронічні одонтогенні запальні вогнища у хворих із соматичною 

локальною та системною патологією. Тактика. 

5.Етіологія, патогенез та класифікація запальних процесів у щелепно-

лицевій ділянці.     

Шляхи поширення одонтогенної інфекції, її ускладнення. Абсцеси, 

флегмони щелепно-лицевої ділянки: діагностика, клініка, принципи 

комплексного лікування. 

6.Лімфаденіти щелепно-лицевої ділянки: класифікація, клініка, 

діагностика, лікування. 

7.Доброякісні пухлини та пухлиноподібні утворення щелепно-лицевої 

ділянки.  

8.Злоякісні пухлини м’яких тканин і кісток щелепно-лицевої ділянки: 

діагностика, клініка, принципи лікування. 

9.Травматична хвороба при пошкодженні щелепно-лицевої ділянки: 

класифікація, патогенез, прогноз, перебіг, особливості, лікування, наслідки 

хвороби. Класифікація, особливості пошкоджень тканин щелепно-лицевої 

ділянки. Тимчасова (транспортна) іммобілізація при пошкодженнях кісток 

щелепно-лицевої ділянки. Ускладнення.  

10.Асфіксія, кровотеча при пошкодженнях тканин щелепно-лицевої 

ділянки: класифікація, особливості клінічного перебігу. Надання допомоги 

хворим. 

11.Пошкодження язика, дна порожнини рота: особливості клінічного 

перебігу та надання допомоги. Пошкодження шиї: особливості клінічного 

перебігу та надання допомоги. 

12. Вроджені незрощення верхньої губи і піднебіння. Роль педіатрів 

у лікуванні. Дефекти, деформацій щелепно-лицевої ділянки. 

 

Орієнтовний перелік практичних навичок 

для засвоєння знань модуля  

 

1. Вміти зібрати скарги, анамнез захворювання і життя. 

2. Вміти провести об’єктивне обстеження стоматологічного  пацієнта: 

зовнішній вигляд, огляд щелепно-лицевої ділянки та порожнини рота. 

3. Вміти провести обстеження стану щелепно-лицевої ділянки, твердих 

тканин зубів, пародонта, СОПР (огляд, зондування, перкусія, пальпація). 

4. Вміти призначити (при необхідності) додаткові методи обстеження 

5. Вміти визначити необхідність направлення на консультацію до 

педіатра або інших вузьких спеціалістів. 

6. Вміти дати оцінку стану гігієни порожнини рота. 

7. Вміти дати оцінку стану твердих тканин зубів.  

8. Вміти дати оцінку стану тканин пародонта.  

9. Вміти дати оцінку стану слизової оболонки порожнин рота. 
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10. Вміти дати оцінку прикусу (ортогнатичний або патологічний). 

11. Вміти скласти план лікування карієсу зубів (в тому числі 

множинного). 

12. Вміти скласти план лікування і профілактики захворювань тканин 

пародонта (гінгівіт, пародонтит). 

13. Вміти надати рекомендації щодо вибору засобів індивідуальної 

гігієни порожнини рота у залежності від стоматологічного статусу.  

14. Вміти скласти план надання невідкладної допомоги при основних 

стоматологічних захворюваннях. 

15. Проводити опитування та обстеження пацієнтів із запальними 

захворюваннями, новоутворенями, травмами зубо-щелепної системи. 

16. Опанування навичками надання медичної допомоги пацієнтів із 

запальними захворюваннями, новоутвореннями та травмами щелепно-лицевої 

ділянки. 

17. Опанування навичками трактування даних ренгенограм, даних КТ, МРТ 

черепа при запальних захворювання, новоутворення, травмах зубо-щелепної 

системи. 

18. Опанування навичками трактування даних біохімічного аналізу крові 

при запальних захворювання, новоутворення, травмах зубо-щелепної системи. 

19. Опанування навичками трактування показників функції зовнішнього 

дихання при запальних захворювання, новоутворення, травмах зубо-щелепної 

системи. 

20. Опанування навичками аналізувати дані лабораторних досліджень 

(загальний аналіз крові, загальний білок і білкові фракції, коагулограму) при 

запальних захворювання, новоутворення, травмах зубо-щелепної системи. 

21. Опанування навичками надання медичної допомоги при асфіксіях 

внаслідок захворювань і травм щелепно-лицевої ділянки. 

22. Опанування навичками надання медичної допомоги при зовнішній 

кровотечі з тканин щелепно-лицевої ділянки. 

23. Опанування навичками визначення взаємозв’язку стоматологічного 

статусу і загального статусу хворих. 

24. Опанування навичками планування комплексного лікування 

загальносоматичного хворого із патологією щелепно-лицевої ділянки. 

25. Опанування навичками проведення та оцінки загального стану 

вагітних, дітей із захворюваннями органів і тканин щелепно-лицевої ділянки. 
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Нарахування балів студентам за модуль 1 

(конвертація традиційних оцінок у бали; оцінка у балах за виконання 

індивідуальних завдань) 
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 Традиційні оцінки  

„5” „4” „3” „2” 

Модуль 

№1 – 

22 год. / 

0,75 

кредити 

3 Практичні 

заняття  

всього 5, 

в тому числі 

підсумковий 

модульний 

контроль 

28 21 14 0 

8 56 

 

Студенти, які набрали за модуль 1 56 балів допускаються до 

підсумкового модульного контролю.  

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність 

студента – 112 балів. За індивідуальну роботу може  додаватися 8 балів. 

Макс=120 балів 

 Підсумковий контроль засвоєння модуля максимум – 80 балів 

(тестовий контроль теоретичної підготовки; контроль практичної підготовки 

– зараховано, письмова відповідь.) 

 Разом сума балів – 200. 

 Підсумковий модульний контроль модуля 1 зараховується студенту, 

якщо він набрав не менше 50 балів з 80 можливих. 

Таким чином  разом мінімальна сума балів за модуль: 50+56=106 

 

 

 

 

 

 

6. ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль знань студентів проводиться на кожному 

практичному занятті відповідно з конкретними цілями теми, під час 

індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем, які студент 

опрацьовує самостійно і вони не входять до структури практичного заняття. 

Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки 
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студентів: комп’ютерні тести; розв’язування ситуаційних задач; 

структуровані письмові роботи; структурований  за процедурою контроль 

практичних навичок та умінь. 

  Оцінювання поточної навчальної діяльності: 

 При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність 

студента виставляються оцінки за 4-х бальною традиційною шкалою, які 

потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі. В 

програмі застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у 

бали. 

 

Конвертація у бали практичних занять 
 

Традиційна 

оцінка 

Модуль 1 

«5» 28 

«4» 21 

«3» 14 

«2» 0 

 

 Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні 

модуля, вираховується шляхом помноження кількості балів, що відповідають 

оцінці ―5‖ на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну 

самостійну роботу і дорівнює 120 балам. 

 Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні 

модуля, вираховується шляхом помноження кількості балів, що відповідають 

оцінці ―3‖, на кількість тем у модулі. Можливо  додавання балів за 

індивідуальну самостійну роботу. 

 Оцінювання самостійної роботи: 

 Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі 

поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми 

на відповідному аудиторному занятті. 

 Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не 

входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється при 
підсумковому модульному контролі. 

 Підсумковий модульний контроль: 

 Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню 

вивчення всіх тем модуля (змістовних модулів) на останньому контрольному 

занятті з модуля. 

 До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі 

види робіт, передбачені навчальною програмою, і при вивчені модуля 

набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. 

 Форма проведення підсумкового модульного контролю має бути 

стандартизованою і включати контроль теоретичної і практичної підготовки. 

Конкретні форми підсумкового модульного контролю з основ стоматології  

визначаються у робочій навчальній програмі. 
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 Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю 

дорівнює 80. 

 Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо 

студент набрав не менше 50 балів. 

Оцінювання дисципліни: 

 Оцінка з предмету дисципліни ―Основи стоматології‖ виставляється 

лише студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни, у даному випадку 

він один. 

  

 Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до 

кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або 

зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України, 

студентських конференціях та ін. 

 Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має 

перевірятися статистичними методами (за коефіцієнтом кореляції між 

поточною успішність та результатами підсумкового модульного контролю). 

 Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалою ECTS та 

чотирибальною (традиційною). 

 

Оцінка ECTS  Статистичний показник 

А Найкращі 10 % студентів 

В Наступні 25% студентів 

С Наступні 30% студентів 

D Наступні 25% студентів 

E Останні 10% студентів 

 

  

Кількість балів, яка нарахована студентам, конвертується у шкалу ECTS  

 

Оцінка ECTS  Оцінка за чотирибальною шкалою 

А ―5‖ 

В, С ―4‖ 

D, E ―3‖ 

FX, F ―2‖ 

 

 Оцінка з дисципліни FX, F(“2”) виставляється студентам, яким не 

зараховано модуль з дисципліни після завершення її вивчення. 

 Оцінка FX(“2”)  виставляється студентам, які набрали мінімальну 

кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали модульний 

підсумковий контроль. Вони мають право на повторне складання 

підсумкового контролю не більше 2-х (двох) разів під час зимових канікул та 

впродовж 2-х (додаткових) тижнів після закінчення весняного семестру за 

графіком, затвердженим ректором. 
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 Студенти, які одержали оцінку F (“2”) по завершенні вивчення 

дисципліни (не виконали навчальну програму хоча б з одного модуля або не 

набрали за поточну навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість 

балів) повинні пройти повторне навчання за індивідуальним навчальним 

планом. 

 

Регламент проведення та стандартизованого оцінювання підсумкового 

модульного контролю «Основи стоматології». 

Контрольні заходи включають: 

1. Відповіді студентів на стандартизовані тестові завдання всіх 

розділів стоматології , що включають 50 тестів (50 хвилин). Кожне тестове 

завдання має тільки одну правильну відповідь з п’яти (формат А). 

2. Виконання письмових завдань в кількості п’яти питань (ЗО 

хвилин). Завдання включають всі вивчені розділи стоматології і можуть бути 

представлені в вигляді питань, ситуаційних задач, заповнення таблиць, 

складання планів обстеження, невідкладної допомоги, лікування   та т. і. 

3. Перерва для студентів (перевірка робіт викладачем) - 3О хвилин, 

4. Оголошення результатів - 10 хвилин. 

5. Оформлення документації - 15 хвилин. 

Критерії оцінювання підсумкового модульного контролю: 

Оцінку "відмінно" одержує студент, який дав не менше 90% 

правильних відповідей на стандартизовані тестові завдання модуля, без 

помилок відповів на письмові завдання, виконав практичну роботу та 

обґрунтував одержані результати, тобто: всебічно та глибоко засвоїв 

навчально-програмний матеріал з модуля; в повному об’ємі володіє 

теоретичними знаннями і практичними навичками, без помилок вирішує 

ситуаційні задачі. 

Оцінку "добре" одержує студент, який дав не менше 75% правильних 

відповідей на стандартизовані тестові завдання, припустився окремих 

незначних помилок у відповідях на письмові завдання, виконав практичну 

роботу, але не повністю обґрунтував отримані дані, може вирішувати 

ситуаційні задачі. 

Оцінку "задовільно" одержує студент, який дав не менше 55% 

правильних відповідей на стандартизовані тестові завдання, припустився 

значних помилок у відповідях на письмові завдання, виконав практичну 

роботу, з помилками вирішує ситуаційні задачі. 

Оцінку "незадовільно" одержує студент, який дав менше 55% 

правильних відповідей на стандартизовані тестові завдання, припустився 

грубих помилок у відповідях на письмові завдання або взагалі не дав 

відповідей на них, не виконав практичну роботу і не дав правильної 

інтерпретації її результатів, не вирішує ситуаційних задач. 
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Методика оцінювання підсумкового модульного контролю модуля 1. 

(бали) 

Засвоєння 

практичних навиків 

Тестовий контроль Письмові 

відповіді 

Сума балів 

"відмінно" - 8 "відмінно" - 26 

(43-50 правильних 

відповідей) 

"відмінно"- 46 80 

"добре" - 6 
и
добре" - 19 

(36-42 правильних 

відповідей) 

"добре" - 40 65 

"задовільно" - 4 "задовільно" -12 

(28-35 правильних 

відповідей) 

"задовільно"- 34 50 

"незадовільно" - 0 "незадовільно" - 0 

(0-27правильних 

відповідей) 

"незадовільно" - 0 0 
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