
Дисципліна Пародонтологія від А до Я. Сучасні принципи 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 4 

Обсяг 3 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська, англійська 

Кафедра Терапевтичної стоматології 

Вимоги до початку Базові знання на рівні пропедевтики терапевтичної 

стоматології. Базові знання на рівні терапевтичної 

стоматології з розділу «Захворювання тканин 

пародонту» 

 

Що буде вивчатися Патологія пародонту: ендо- періо ураження; мукозит 

і перімплантіт; 

Зв'язок захворювань пародонту із загальним 

здоров'ям; 

Фази лікування: системна (діагностична) фаза; 

етіологічна (гігієнічна) фаза; коригуюча і 

реконструктивна терапія; підтримуюча терапія. 

Мультідисциплінарний підхід. Роль хірургічних, 

ортодонтичних та ортопедичних методів у 

комплексному лікуванні хворих на пародонтит. 

Критерії ефективності лікування, віддалені результати. 

Біоплівка: сучасні уявлення, структура, властивості. 

Механічний і хімічний контроль біоплівки. 

Індивідуальна і професійна гігієна порожнини рота в 

осіб із захворюваннями пародонту. 

Раціональна антимікробну терапія генералізованого 

пародонтиту. Показання до застосування антибіотиків, 

препарати вибору, схеми призначення. Системи 

локальної доставки лікарських препаратів в 

пародонтальні кишені. ПеріоЧіп: показання, спосіб 

застосування. 

Альтернативні методи антимікробної і 

протизапальної терапії: озонотерапія; лазерний 

кюретаж; фотодинамічна терапія. 

Регенеративна пародонтологія. Тканинна 

біоінженерія і клітинна терапія. Теоретичні та 

практичні аспекти застосування різних продуктів 

збагаченої тромбоцитами плазми (PRP) в 

пародонтології та імплантології. 

Застосування препаратів гіалуронової кислоти в 

стоматології. 

 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Висока поширеність захворювань пародонта, їх 

поліетіологічність, схильність до прогресування, 

значні труднощі в досягненні стійкої ремісії, а також 



різке збільшення числа осіб молодого віку з важкими 

деструктивними і атрофічними змінами пародонту, 

низький рівень доступності надання пародонтологічної 

допомоги населенню, відсутність національних 

програм профілактики в галузі стоматології, вплив на 

загальний стан організму і зниження якості життя 

людини дозволяють розглядати захворювання 

пародонту як спеціальний розділ стоматології, а 

проблему роблять не тільки загальномедичною, а й 

соціальною. 

 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Студент на практиці відпрацює такі практичні 

навики, як: 

Навчитеся діагностиці та складанню необхідного 

плану лікування пацієнтів із захворюваннями 

пародонта; 

 навчитеся надавати ефективну допомогу 

пацієнтам до хірургічного втручання на 

пародонті 

 •навчитеся особливостям 

пародонтологічного лікування пацієнтів з 

поєднаними патологіями; 

 аналіз індексу PSR, збір анамнезу. 

Мануальні навички складання пародонтальной 

карти. 

 базові навички ручного скейлінга. Базові 

навички навчання індивідуальної гігієни. 

 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями 

і уміннями 

(компетентності) 

Важливість знань, що набуваються під час даного 

курсу допоможе в майбутньому використовувати 

данні навички на практиці, наддасть основи розуміння 

роботи з пацієнтами з захворюваннями тканин 

пародонта, складання плану лікування таких 

пацієнтів. 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручник, навчальний посібник 

(практикум), індивідуальні завдання, презентації, 

питання для поточного контролю, 

тести, задачі, питання для підсумкового контролю. 

 

Форма проведення 

занять 

Лекції та практичні заняття  

Семестровий 

контроль 

ПМК 

 


