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1. Контактна інформація: 

Викладач: к.мед.н., асистент Вородеєва Ю.І., асистент Стрюк Ю.В. 
e-mail: dentist.zdmu@gmail.com 

кафедра: терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології 

адреса: вул. Академіка Амосова, 83, Університетська клініка Запорізького державного 

медичного університету. 

2. Анотація програми з навчальної дисципліни: 

Семестр(и): 9-10 
Обсяг навчальної дисципліни: загальна кількість годин – 180 год., з них лекції – 10 год., 

практичні заняття – 95 год., самостійна робота – 75 год., кількість кредитів ЄКТС – 6. 

Мета навчальної дисципліни: формування у майбутнього лікаря-стоматолога наступних 

компетентностей: 

-  інтегральні: здатність розв’язувати складні задачі т а проблеми у галузі охорони 

здоров'я за спеціальністю «Стоматологія» у  професійній діяльності  або  у  процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

-  загальні: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; знання  та  

розуміння предметної області та розуміння  професійної  діяльності;  здатність  

застосовувати знання  у практичній діяльності; здатність  спілкуватися  державною  мовою 

як усно, так і письмово; здатність  спілкуватися  англійською  мовою;  навички  

використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації; вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність бути критичним і 

самокритичним, здатність працювати в команді; прагнення до збереження навколишнього 

середовища; здатність діяти соціально  відповідально  та  свідомо;  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;  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. 

-  спеціальні (фахові, предметні): спроможність збирати медичну інформацію про 

пацієнта і аналізувати клінічні  данні;  спроможність  інтерпретувати  результат 

лабораторних та інструментальних досліджень; спроможність діагностувати: визначати 

попередній, клінічний, остаточний, супутній діагноз, невідкладні стани; спроможність 

планувати та проводити заходи із профілактики захворювань органів і тканин ротової 

порожнини та щелепно-лицевої області; спроможність до проектування процесу надання 

медичної допомоги: визначати підходи, план, види та принципи лікування захворювань 

органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області; спроможність визначати 

раціональний режим праці, відпочинку, дієти у хворих при лікуванні захворювань органів і 

тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області; спроможність визначати тактику 
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ведення пацієнтів із захворюваннями органів і тканин ротової порожнини та щелепно-

лицевої області з супутніми соматичними захворюваннями; спроможність виконувати 

медичні та стоматологічні маніпуляції; спроможність проводити лікування основних 

захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області; спроможність 

до  організації  та  проведення  лікувально-евакуаційних  заходів; спроможність до 

визначення тактики, методів та надання екстреної медичної допомоги; спроможність до 

організації та проведення скринінгового обстеження в стоматології; спроможність оцінювати 

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

популяційне); спроможність ведення нормативної медичної документації; опрацювання 

державної, соціальної та медичної інформації; спроможність до організації і проведення 

реабілітаційних заходів та догляду у пацієнтів із захворюваннями органів ротової порожнини 

та ЩЛО; спроможність до правового забезпечення власної професійної діяльності; 

спроможність надавати домедичну допомогу за протоколами тактичної медицини. 

Результати навчання дисципліни: 

- виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми; за стандартними 

методиками, використовуючи попередні дані скарг, анамнезу, огляду та оцінки локального 

статусу, знання про людину, її органи та системи, встановлювати вірогідний нозологічний 
або синдромний попередній клінічний діагноз стоматологічного захворювання; 

- збирати інформацію про загальний стан пацієнта, оцінювати психомоторний та 
фізичний розвиток пацієнта, стан органів щелепно-лицевої ділянки на підставі результатів 

лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу; 

- призначати та аналізувати лабораторне, функціональне та/або інструментальне 
обстеження хворого на стоматологічне захворювання для проведення диференційної 

діагностики захворювань; 

- формулювати остаточний клінічний діагноз, дотримуючись відповідних етичних і 

юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу 

отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, додаткового обстеження, 

проведення диференційної діагностики під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної 
установи; 

- встановлювати діагноз невідкладних станів за будь-яких обставин (вдома, на вулиці, у 

лікувальній установі), в умовах надзвичайної ситуації, воєнного стану, нестачі інформації та 
обмеженого часу; 

- планувати та втілювати заходи профілактики стоматологічних захворювань серед 
населення для запобігання розповсюдження стоматологічних захворювань; 

- аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової й індивідуальної, 
загальної та локальної медикаментозної та немедикаментозної профілактики 

стоматологічних захворювань; 

- визначати характер лікування стоматологічного захворювання шляхом прийняття 
обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами; 

- Визначати характер, принципи режиму праці, відпочинку та необхідної дієти при 

лікуванні стоматологічних захворювань на підставі попереднього або остаточного клінічного 

діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та 
стандартними схемами; 
- визначати тактику ведення стоматологічного хворого при соматичній патології 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними 
схемами; 

- проводити лікування основних стоматологічних захворювань за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної 
установи; 

- організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення, 

військовослужбовців,  в   умовах  надзвичайної   ситуації,   у  т.ч.  воєнного   стану,   під   час 
розгорнутих   етапів   медичної   евакуації,   з   урахуванням   існуючої   системи  лікувально- 



евакуаційного забезпечення; 

- визначати тактику надання екстреної медичної допомоги, використовуючи 
рекомендовані алгоритми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану в 

умовах обмеженого часу; 

- аналізувати та оцінювати державну, соціальну та медичну інформацію з 
використанням стандартних підходів та комп’ютерних інформаційних технологій; 

- оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я населення в умовах 
медичного закладу за стандартними методиками. 

Необхідні навчальні компоненти (пререкізити, кореквізити і пост реквізити): в межах 

другого (освітньо-професійного) рівня (див. структурно-логічна схема освітньо-наукової 

програми). Зміст дисципліни: 1 модулі, 19 теми: 

Тема 1. Методика обстеження тканин пародонта у дітей. Індивідуальне визначення 

чинників ризику захворювань тканин пародонта. 

Тема 2. Основні напрямки профілактики захворювань пародонта. Професійне чищення 

зубів: методи, засоби, особливості проведення у пацієнтів різного віку. Вибір гігієнічних 

засобів для порожнини рота в залежності від віку і стану тканин пародонта. 

Тема 3. Клініка, діагностика і диференційна діагностика гострого і хронічного  катарального 

гінгівіту у дітей. Клінічна та індексна оцінка стану тканин пародонта, рентгенологічні і 

лабораторні методи дослідження. 

Тема 4. Лікування гострого і хронічного катарального гінгівіту у дітей. Вибір лікарських 

засобів, методика їх застосування, механізм дії. 

Тема 5. Клініка, діагностика, диференційна діагностика та лікування гіпертрофічного 

гінгівіту у дітей. Вибір лікарських засобів, методика застосування. 

Тема 6. Клініка, діагностика, диференційна діагностика та лікування виразково- 

некротичного гінгівіту у дітей. Вибір лікарських засобів, методика застосування. 

Тема 7. Пародонтит у дітей. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. Принципи 

лікування пародонтиту у дітей. 

Тема 8. Пародонтальний синдром у дітей. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. 

Тактика лікаря-стоматолога. 

Тема 9. Гострий герпетичний стоматит у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 

Тема 10. Прояви в порожнині рота при інфекційних захворюваннях у дітей. Тактика лікаря- 

стоматолога. 

Тема 11. Грибкові ураження слизової оболонки порожнини рота у дітей. Етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика. 

Тема 12. Прояви алергії у порожнині рота дітей різного віку. Клініка, діагностика, лікування. 

Невідкладна допомога при анафілактичному шоку у дітей. 

Тема 13. Прояви в порожнині рота при захворюваннях системи крові у дітей. Тактика 

дитячого стоматолога. 

Тема 14. Прояви в порожнині рота при захворюваннях шлунково-кишкового тракту та 

ендокринної системи у дітей. ХРАС. 

Тема 15. Захворювання губ та язика у дітей. Самостійні та симптоматичні хейліти. Причини, 

клініка, діагностика, лікування. 

Тема 16. Визначення індивідуального ризику карієсу. Складання індивідуальної програми 

ендогенної та екзогенної профілактики карієсу. Засоби та методи, оцінка ефективності. 

Тема 17. Складання індивідуального плану санації ротової порожнини дитини. 

Диференційна діагностика карієсу та вибір методу лікування в тимчасових та постійних 

зубах. Сучасні ремінералізуючі засоби, пломбувальні матеріали: вибір та застосування в 

практиці дитячої терапевтичної стоматології. 

Тема 18. Діагностика та диференційна діагностика пульпіту тимчасових та постійних зубів у 

дітей. Вибір методу лікування в залежності від клінічної ситуації, алгоритм виконання, 

можливі ускладнення та їх попередження 

Тема 19. Диференційна діагностика періодонтиту тимчасових та постійних зубів у дітей. 

Особливості ендодонтичних втручань в тимчасових зубах і постійних зубах із 

несформованим коренем. Тимчасова і постійна обтурація кореневих каналів при лікуванні 

періодонтиту у дітей: засоби, методика проведення. 

Форма навчання: денна. 



Мова навчання: українська. 

Методи навчання дисципліни. 

При вивченні навчальної дисципліни «Дитяча терапевтична стоматологія» 

використовуються наступні методи навчання: 

 вербальні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж); 



 наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація); 

 практичні (різні види вправляння, виконання графічних робіт, проведення 

експерименту, практики). 

 пояснювально-ілюстративні або інформаційно-рецептивні, які передбачають 

пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння студентами; 

 репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного роду завдань за 

зразком; 

 метод проблемного викладу, котрий полягає в тому, що в икладач ставить проблему і 

сам її вирішує, демонструючи протиріччя, якими характеризується процес пізнання, 

при цьому завдання студентів полягає в контролюванні послідовності викладення 

матеріалу, суттєвості доказів, прогнозуванні наступних кроків викладача; цей МН 

реалізується шляхом навчання студентів на проблемних ситуаціях з метою успішної 

попередньої підготовки до майбутньої роботи в реальних умовах практичних 

лікувальних закладів; 

 частково-пошуковий або евристичний, спрямований на оволодіння окремими 

елементами пошукової діяльності, наприклад: викладач формулює проблему, 

 студенти – гіпотезу; 

 дослідницький, сутність якого полягає у організації викладачем пошукової творчої 

діяльності студентів шляхом постановки нових проблем і проблемних завдань. 

Методи навчання також можуть бути поділені на: 

 методи, що забезпечують сприймання і засвоєння знань студентами (лекції, 

самостійна робота, інструктаж, консультація); 

 методи застосування знань і набуття й закріплення умінь і навичок (практичні 

заняття, контрольні завдання, робота в клініці, проведення практики); 

 методи перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок; 

 методи заохочення і покарання. 

Методи контролю. 

Загальна мета контролю підпорядкована основному завданню ― забезпечення 

високого теоретичного і наукового рівня навчально-виховної роботи і, отже, якісної 

підготовки кадрів. Конкретна мета контролю полягає у визначенні якості засвоєння 

навчального матеріалу, ступеня відповідності сформованих компетентностей цілям і 

завданням навчання навчальної дисципліни. 

Форми контролю: 

  за охватом студентів: фронтальний, індивідуальний, парний, груповий; 
  за способом реалізації: усний, письмовий; 

  за способом організації: контроль викладачем, взаємоконтроль, самоконтроль; 

  за використанням засобів навчання: контроль за допомогою друкованих засобів, 

об’ємних засобів (моделей, муляжів, тренажерів, апаратів), технічних засобів, 

комп’ютерних систем у тому числі з підтримкою мультимедійних файлів; 

  за рівнем стандартизації: стандартизований, нестандартизований. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності студента проводиться при засвоєнні кожної 

теми модуля шляхом виставлення оцінки за 4-х бальною традиційною шкалою, вкінці 

модуля підраховується середня оцінка, яка конвертуються у бали. 

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента складає 120 балів. 

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі разом з аудиторною 

роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному 

занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем 

аудиторних навчальних занять, контролюється при захисті реферату та при підсумковому 

модульному контролі. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем 

модуля (змістовних модулів) на останньому занятті з модуля. До підсумкового контролю 



допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, і 

при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. 

Підсумковий модульний контроль проводиться стандартизовано і включає контроль 

теоретичної і практичної підготовки. Теоретична частина ПМК складається з 25 тестових 

завдань (кожен по 2 бали – всього 50 балів) та 1-го теоретичного питання та 2-х практичних 

завдань, які оцінюються по 10 балів. Практична підготовка оцінюється за вмінням студента 

проводити обстеження пацієнта, диференційну діагностику захворювань, встановлювати 

діагноз, обґрунтовано обирати метод лікування, виконувати основні стоматологічні 

маніпуляції на фантомах (всього 80 балів). Підсумковий модульний контроль 

зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів з 80 можливих.  Разом  сума 

балів за кожен модуль – 200. 

Підсумкова семестрова атестація 

Складання семестрових підсумкових атестацій (СПА, іспитів). 

До складання підсумкової атестації допускаються студенти, які виконали всі вимоги 

навчального плану, і в індивідуальному навчальному плані (заліковій книжці) наявна 

відмітка про допуск до складання СПА. 

Останній підсумковий модульний контроль з навчальної дисципліни, що підлягає 

СПА, проводиться у формі іспиту. Для студентів з нормативним (скороченим) терміном 

навчання семестрова підсумкова атестація на 2-му курсі навчання не проводиться. 

Іспит приймає комісія, яка затверджується наказом ректора, у складі: екзаменатор, 

члени комісії – представники деканату та профільних кафедр, у присутності викладача, який 

останнім викладав у даній студентській групі. 

Оцінка за іспит відповідає шкалі: 

Оцінка «5» – 80-71 бал; 
Оцінка «4» – 70-61 бал; 

Оцінка «3» – 60-50 балів; 

Оцінка «2» – менше 50 балів. 

Результати складання студентом СПА (іспиту) фіксується у «Відомості успішності 

студентів з дисципліни» та скріплюється підписами екзаменатора та членів комісії, після 

чого результати складання СПА оголошуються студентам. 

Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти 

Конвертація оцінки за традиційною 4-бальною шкалою у багатобальну (максимум 120 

балів) – конвертація сумарної оцінки поточної успішності за модуль – проводиться лише 

після поточного заняття, що передує підсумковому модульному контролю. Конвертація 

проводиться за наступним алгоритмом: 

– підраховується середня оцінка студента за традиційною 4-бальною шкалою, 

отримана протягом поточних занять, що належать до даного модуля (з точністю до сотих 

бала); 

– для одержання конвертованої багатобальної сумарної оцінки поточної успішності за 

модуль середню оцінку отриману за традиційною 4-бальною шкалою треба помножити на 

коефіцієнт 24. Винятком є випадок, коли середня за традиційною 4-бальною шкалою оцінка 

складає 2 бала. У цьому разі студент отримує 0 балів за багатобальною шкалою; 

– середній бал поточної успішності розраховується на загальну кількість занять у 

модулі, а не на фактично відвідану студентом. 

Результат підсумкового модульного контроля оцінюється у балах (традиційна 4- 

бальна оцінка не виставляється). Максимальна кількість балів підсумкового модульного 

контролю складає 80 балів. Мінімальна кількість балів підсумкового модульного контролю, 

за якої контроль вважається складеним, є 50 балів. 

Максимальна кількість балів за модуль складає 200 балів. Критерії оцінювання ПМК 

визначаються кафедрою, затверджуються цикловою методичною комісією з питань 

упровадження кредитно-модульної системи навчання та доводяться до відома студентів на 

початку вивчення дисципліни (перше лекційне та практичне заняття). 

Оцінка з дисципліни 



Оцінка з дисципліни “Терапевтична стоматологія” виставляється лише студентам, 

яким зараховані всі модулі з дисципліни. Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради 

можуть додаватися до кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації 

або зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України, 

студентських конференціях та ін. Об’єктивність оцінювання навчальної  діяльності  

студентів має перевірятися статистичними методами (за коефіцієнтом кореляції між 

поточною успішність та результатами підсумкового модульного контролю). 

Оцінка з дисципліни виставляється кафедрою за традиційною (національною) 4- 

бальною шкалою на підставі середньої кількості балів за всі модулі, що передбачені 

програмою дисципліни. 

Шкала переведення середньої кількості балів за всі модулі, що передбачені 

програмою з дисципліни у традиційну оцінку за 4-ьох бальною шкалою дисциплін та для 

всіх кафедр є єдиною (згідно з таблицею). 


