
Короткий опис навчальної дисципліни (анотація)  

для каталогу вибіркових навчальних дисциплін 

Основи стоматології 

(назва вибіркової навчальної дисципліни) 

 

Спеціальність Медицина 

Освітній рівень Магістр 

Термін вивчення (курс) VІ курс 

Форма навчання Денна  

Кафедра Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

 

Короткий зміст дисципліни: Знання основ стоматології важливе для практичного 

лікаря будь-якої професії, особливо у сферах невідкладної стоматологічної 

допомоги.  В задачах підготовки лікаря загальної практики передбачаються 

ситуації, коли він не зможе скористатися консультацією спеціаліста-стоматолога і 

буде змушений самостійно ставити діагноз та надавати екстрену стоматологічну 

допомогу. Це стосується таких захворювань, як гострий пульпіт, періодонтит, 

абсцеси, флегмони щелепно-лицевої локалізації, а також досить актуального в усі 

часи питання – травматичного ушкодження обличчя і щелеп. 

 

Орієнтовний перелік тем навчальних занять (практичних – 20 год.): 

1. Організація стоматологічної допомоги населенню в Україні. Основні етапи 

розвитку тимчасових і постійних зубів. Карієс та його ускладнення в тимчасових 

і постійних зубах у дітей.  

2. Захворювання тканин пародонта у дітей. Прояви в порожнині рота інфекційних 

та соматичних захворювань дітей. 

3. Захворювання твердих тканин зуба, пульпи та періодонта. Захворювання тканин 

пародонта: клініка, профілактика та принципи лікування. Зв’язок захворювань 

пародонта та слизової оболонки порожнини рота з патологією органів та систем 

(травною, ендокринною, серцево-судинною, нервовою).  

4. Знеболений в щелепно-лицевій хірургії. Запальні процеси щелепно-лицевої 

ділянки 

5. Доброякісні, злоякісні новоутворення щелепно-лицевої ділянки. Пошкодження 

м’яких тканин і кісток щелепно-лицевої ділянки. Черепно-лицева травма. 

 (самостійна робота – 70 год.) 

1. Причини розвитку, основні клінічні ознаки, принципи лікування, профілактика 

карієсу в тимчасових і постійних зубах. 

2. Основні заходи первинної профілактики стоматологічних захворювань. 

3. Диференціальна діагностика больового синдрому в терапевтичній стоматології. 



4. Захворювання слизової оболонки порожнини рота. 

5. Розвиток черепно-щелепно-лицевих деформацій, обстеження хворих.  

Перелік компетентностей, здобуття яких буде забезпечувати навчальна 

дисципліна: 

Загальні компетентності: 

1. здатність застосовувати знання у практичній діяльності; 

7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися 

і бути сучасно навченим; 

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

1. Здатність до встановлення попереднього клінічного діагнозу 

захворювання; 

 3. Здатність до оцінювання результатів лабораторних та інструментальних 

досліджень. 

 4. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань; 

 6. Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів; 

 7. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

 

Перелік науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які 

забезпечуватимуть проведення навчальної дисципліни: 

1. д.мед.наук, проф. Кузняк Н.Б. 

2. к.мед.наук, доц. Дмитренко Р.Р. 

 

Завідувач кафедри 

хірургічної стоматології 

та щелепно-лицевої хірургії, 

д.мед.наук, проф.                    ______________    Кузняк Н.Б.  
(підпис)  


