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Короткий опис 

змісту дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: поглиблення знань стосовно 

сучасних методів ендогенної та екзогенної профілактики 

карієсу зубів у дітей різного віку, які дозволяють зберегти 

стоматологічне здоров’я дитини. 

Завдання: проводити різні методи ендогенної та екзогенної 

профілактики за міжнародними протоколами із 

використанням сучасних технологій. 

Результати вивчення дисципліни:  

Студент повинен знати: 

1. Групи ризику та планування індивідуальних 

профілактичних заходів за системою CAMBRA (Caries 

Management By Risk Assessment). 

2. Сучасні методи ендогенної та екзогенної профілактики 

найпоширеніших стоматологічних захворювань у дітей в 

умовах урбанізації. Кооперація із суміжними медичними 

спеціальностями. 

3. Міжнародні протоколи проведення різних методів 

ендогенної та  екзогенної профілактики, їх застосування в 

практиці дитячого стоматолога із використанням сучасних 

технологій. 

4. Методи управління поведінкою пацієнтів як метод 

додаткової мотивації до профілактики карієсу.  

Студент повинен вміти: 

1. Визначити групу ризику та призначити індивідуальний план 

профілактичних заходів за системою CAMBRA (Caries 

Management By Risk Assessment). 

2. Оцінити та скорегувати спосіб життя та харчування пацієнта 

відповідно до місцевості та умов його проживання.  

3. Призначити сучасні препарати ендогенної профілактики 

відповідно до віку і стану здоров’я дитини. 

4. Провести професійну гігієну ротової порожнини із 

застосуванням сучасних засобів та інструментів підібраних 

індивідуально. 

5. Застосовувати різні методи екзогенної профілактики 

відповідно до міжнародних протоколів. 

6. Мотивувати пацієнтів до проведення профілактичних 

заходів шляхом управління поведінкою та діджиталізації. 

Забезпечення 

загальних та 

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 2 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  



професійних 

компетентностей 

ЗК 3 Здатність застосовувати знання у практичній діяльності.  

ЗК 6 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

СК 1 Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта 

і аналізувати клінічні данні.  

СК 2 Спроможність інтерпретувати результат лабораторних та 

інструментальних досліджень.  

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 ЩЛО. 

 


