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Короткий опис 

змісту дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: вдосконалення практичних 

навичок з профілактики стоматологічних захворювань, зокрема 

формування професійних вмінь та навиків щодо прийняття 

самостійних рішень у виборі сучасних методів профілактики 

карієсу зубів та тканин пародонта в дітей. 

Завдання: поглиблення знань відносно організаційних 

принципів індивідуальної та комплексної системи профілактики 

стоматологічних захворювань у дітей; оцінюванні ефективності 

профілактики; закріплення навичок санітарно-просвітницької 

роботи. 

Результати вивчення дисципліни:  

Студент повинен знати: 

1. Методику стоматологічного обстеження порожнини рота з 

використанням сучасних індексів та проб. 

2. Чинники ризику розвитку основних стоматологічних 

захворювань та методи їх виявлення. 

3. Сучасні методи екзогенної профілактики в стоматології. 

4. Сучасні методи ендогенної профілактики в стоматології. 

Студент повинен вміти: 

1. Визначити та оцінити інтенсивність карієсу та захворювань 

тканин пародонта в однієї особи та групи осіб різного віку. 

2. Провести оцінку карієсогенної та пародонтопатогенної 

ситуації в ротовій порожнині. 

3. Скласти план заходів індивідуальної профілактики залежно 

від стану ротової порожнини та віку пацієнта. 

4. Скласти план заходів групової профілактики залежно від 

контингенту обстежених. 

5. Проводити різні методи профілактики стоматологічних 

захворювань. 

6. Організовувати санітарно-просвітницьку роботу. 

Забезпечення 

загальних та 

професійних 

компетентностей 

ЗК 3 Здатність застосовувати знання у практичній діяльності.  

ЗК 4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК 6 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК 11 Здатність працювати в команді.  

СК 1 Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта 

і аналізувати клінічні данні.  



СК 4 Спроможність планувати та проводити заходи із 

профілактики захворювань органів і тканин ротової порожнини 

та щелепно-лицевої області.  

СК 6 Спроможність визначати раціональний режим праці, 

відпочинку, дієти у хворих при лікуванні захворювань органів і 

тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.  

СК 8 Спроможність виконувати медичні та стоматологічні 

маніпуляції.  

СК 12 Спроможність до організації та проведення 

скринінгового обстеження в стоматології.  

СК 13 Спроможність оцінювати вплив навколишнього 

середовища на стан здоров`я населення (індивідуальне, сімейне, 

популяційне).  

СК 15 Опрацювання державної, соціальної та медичної 

інформації.  

 


