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Короткий опис 

змісту дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: поглиблення знань студентів та 

їхня орієнтація на поглиблене вивчення особливостей всіх 

етапів імплантологічної реабілітації пацієнтів, засвоєння 

методик остеоінтеграції та фіброостеоінтеграції, дотримання 

лікарем протоколу оперативного втручання та правильний 

підбір ортопедичної конструкції на завершальних стадіях 

лікування.  

Завдання: поглиблене вивчення специфічності оперативного 

лікування при хірургічному етапі дентальної імплантації, що 

пов’язана не тільки з об’ємом оперативного втручання та 

анатомічною особливістю щелеп, а й спеціальною хірургічною 

корекцією м’яких тканин порожнини рота. 

Результати вивчення дисципліни:  

Студент повинен знати: 

1. Загальні принципи імплантації. Базові методики 

операції. 

2. Покази та протипокази до дентальної імплантації. 

3. Особливості імплантації при несприятливих 

анатомічних умовах.  

4. Можливі ускладнення під час імплантації, в 

післяопераційному періоді. 

Студент повинен вміти: 

1. Аналізувати отримані дані суб’єктивного обстеження 

пацієнта. Правильно поставити попередній та 

остаточний діагнози. Визначити тактику лікування. 

2. Проводити об’єктивне обстеження пацієнта, 

заповнювати медичну картку стоматологічного хворого. 

3. Проводити підготовку пацієнта до оперативного 

втручання. 

4. Проводити догляд за післяопераційною ділянкою. 

5. Засвоєння тактики ведення хворого в 

післяопераційному періоді. 

Забезпечення 

загальних та 

професійних 

компетентностей 

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 2 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК 3 Здатність застосовувати знання у практичній діяльності.  

ЗК 9 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

СК 3 Спроможність діагностувати: визначати попередній, 

клінічний, остаточний, супутній діагноз, невідкладні стани.  

СК 5 Спроможність до проектування процесу надання 

медичної допомоги: визначати підходи, план, види та 



принципи лікування захворювань органів і тканин ротової 

порожнини та щелепно-лицевої області.  

СК 7 Спроможність визначати тактику ведення пацієнтів із 

захворюваннями органів і тканин ротової порожнини та 

щелепно-лицевої області з супутніми соматичними 

захворюваннями.  

СК 8 Спроможність виконувати медичні та стоматологічні 

маніпуляції.  

СК 12 Спроможність до організації та проведення 

скринінгового обстеження в стоматології.  

 


