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Предмет вивчення навчальної дисципліни: поглиблення знань здобувачів вищої освіти щодо 

патологічних процесів ЩЛД, що відносяться до компетенції хірургічної стоматології та 

щелепно-лицевої хірургії, особливості їх клінічного перебігу, основні діагностичні та 

лікувальні маніпуляції, що застосовуються в практиці лікаря-стоматолога-хірурга 

Мета навчальної дисципліни: фахова підготовка лікаря-стоматолога, яка передбачає 

засвоєння питань теорії й практики з усіх розділів хірургічної стоматології та основ ЩЛХ, 

починаючи з організації роботи хірургічного відділення стоматологічної поліклініки та 

щелепно-лицевого стаціонару до надання ургентної допомоги при невідкладних станах і в 

вогнищах масового ураження та кваліфікованої хірургічної стоматологічної при 

захворюваннях ЩЛД. 
Завдання: вміння проводити обстеження хірургічного стоматологічного хворого; 

діагностувати основні симптоми та синдроми патологій ЩЛД; обґрунтувати та 

сформулювати попередній діагноз; аналізувати результати обстеження та проводити 

диференційну діагностику, сформулювати клінічний діагноз основних захворювань; 

виявляти та ідентифікувати прояви соматичних захворювань в порожнині рота; визначати 

принципи комплексного лікування в клініці хірургічної стоматології; виявляти різні 

клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань ЩЛД; знати заходи 

первинної та вторинної профілактики найбільш поширених хірургічних стоматологічних 

захворювань.  

Результати вивчення дисципліни: 
Здобувач вищої освіти повинен знати: 

1. Анатомо-фізіологічні, вікові та статеві особливості здорового та  хворого організму 

людини, взаємозв’язок функціональних систем  організму і рівня  їх регуляції; причини 

виникнення патологічних  процесів  в організмі, механізм їх розвитку і клінічних проявів,  

клініко-лабораторні  симптоми захворювань  та їх синдроми. 

2. Принципи обстеження хворих лікарем - стоматологом; значення  спеціальних і 

допоміжних методів дослідження для диференціальної  діагностики стоматологічних 

захворювань; рентгенівську семіотику  захворювань зубів і навколозубних тканин; методи 

знечулення та  реанімації  в  умовах стоматологічної клініки; показаня та протипоказання до 

амбулаторних стоматологічних операцій. 

3. Етіологію і патогенез основних стоматологічних захворювань, їх  вплив на органи і 

системи людського організму, клінічні прояви стоматологічної патології в порожнині рота і 

показання до застосування  різноманітних методів лікування  в стоматології. 

4. Профілактику,  клініку і лікування запальних процесів щелепно-лицевої ділянки, 

захворювань СНЩС, травми зубів та щелеп, а також вогнепальних, термічних, хімічних,  

радіаційних і комбінованих пошкоджень обличчя, порожнини рота і шиї, 

стоматоневрологічних захворювань. 

5. Принципи профілактики, обстеження, діагностики і комплексного  лікування при 

зубощелепових деформаціях і аномаліях зубів і щелеп;  визначення показів, термінів 

проведення, характеру, тривалості та об’єму  лікування при пластичних операціях щелепно-

лицевої ділянки, очікувані  результати таких операцій. 

6. Сучасні уявлення про біологічну суть пухлин, їх клінічні  особливості,  профілактику,  

діагностику і принципи лікування; принцип онкологічної настороженості і методику  

диспансеризації  стоматологічних  хворих. 

7. Фармакотерапевтичну дію на організм медичних препаратів;  основні етапи і методику  

проведення  стоматологічних операцій; питання  асептики і антисептики; принцип і методи 

анестезіології, загального і місцевого знечулення. 

8. Загальне положення за станом здоров’я населення, перспективи  розвитку охорони 

здоров’я в країні та за її межами; основи надання  лікувально-профілактичної та санітарно-

гігієнічної допомоги в місті та на  селі; методи протиепідемічного захисту населення; тактику 



лікаря при  особливо небезпечних інфекційних і психічних захворюваннях; питання  

організації і роботи  медичної служби ГО. 

Здобувач вищої освіти повинен вміти: 

1. Провести обстеження м’яких тканин обличчя, СНЩС, слинних залоз регіональної 

лімфатичної системи, зондування зубів, нориць і протоків слинних залоз; проведення 

діагностичної пункції;  

2. Взяти матеріал для діагностичного дослідження і проведення функціональних 

діагностичних проб;  

3. Аналізувати панорамні, прицільні детальні контрастні рентгенограми, 

телерентгенограми, томограми, міограми 

4. Надати невідкладну лікарську допомогу при втраті свідомості, колапсі, шоці, комі, 

гострій серцевій та дихальній недостатності, інсульті, епілептичному припадку, алергічних 

реакціях; 

5. Виконати місцеве (інфільтраційне провідникове) знечулення, новокаїнові блокади і 

визначати покази до загального знечулення при стоматологічних втручаннях; 

6. Виконати амбулаторні стоматологічні операції: видалення зуба, реплантація зуба, 

резекція верхівки кореня, розкриття субперіостальних абсцесів гнійних вогнищ.  

7. Виконати альвеолектомію, секвестректомію, пункцію верхньощелепової пазухи, 

цистотомію і цистектомію, гінгівотомію. 

8. Виконати пластику вуздечки губ, язика, присінку порожнини рота.           

9. Лікувати травми щелепно-лицьової ділянки,  обробка рани, опікової поверхні. 

10. Зупинити кровотечу в рані та  перев’язка судин і артерії. 

11. Вправити вивих СНЩС. 

12. Виконати репозицію зубів і відломків щелепових кісток, іммобілізацію. 

13. Виявити супутні захворювання шляхом загального обстеження хворих (огляд, перкусія, 

пальпація, лабораторні і інструментальні методи дослідження). 

14. Встановити первинний (попередній) діагноз на основі аналізу отриманих результатів і 

визначати покази до стоматологічних втручань. 

Форма підсумкового контролю. По закінченню вивчення модуля здобувачі складають залік 

Забезпечення 
загальних та 
професійних 
компетентностей 

Загальні компетентності (ЗК) 
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

3. Здатність застосовувати знання у практичній діяльності.  

4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

5. Здатність спілкуватися англійською мовою.  

6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.  

8. Здатність до адаптації та дії в новій ЗК Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми.  

9. Здатність бути критичним і самокритичним.  

10. Здатність працювати в команді.  

11. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 
1. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.  

2. Спроможність інтерпретувати результат лабораторних та інструментальних 

досліджень.  

3. Спроможність діагностувати: визначати попередній, клінічний, остаточний, супутній 

діагноз, невідкладні стани.  

4. Спроможність планувати та проводити заходи із профілактики захворювань органів і 

тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої ділянки.  

5. Спроможність до проектування процесу надання медичної допомоги: визначати 

підходи, план, види та принципи лікування захворювань органів і тканин ротової порожнини 

та щелепно-лицевої ділянки.  



6. Спроможність визначати раціональний режим праці, відпочинку, дієти у хворих при 

лікуванні захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої ділянки.  

7. Спроможність визначати тактику ведення пацієнтів із захворюваннями органів і тканин 

ротової порожнини та щелепно-лицевої області з супутніми соматичними захворюваннями.  

8. Спроможність виконувати медичні та стоматологічні маніпуляції.  

9. Спроможність проводити лікування основних захворювань органів і тканин ротової 

порожнини та щелепно-лицевої ділянки.  

10. Спроможність до організації та проведення лікувально-евакуаційних заходів.  

11. Спроможність до визначення тактики, методів та надання екстреної медичної 

допомоги.  

12. Спроможність до організації та проведення скринінгового обстеження в стоматології.  

13. Спроможність оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я 

населення (індивідуальне, сімейне, популяційне).  

14. Спроможність ведення нормативної медичної документації.  

15. Опрацювання державної, соціальної та медичної інформації.  

16. Спроможність до організації і проведення реабілітаційних заходів та догляду у 

пацієнтів із захворюваннями органів ротової порожнини та ЩЛД.  

17. Спроможність до правового забезпечення власної професійної діяльності.  
 

 


