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1. Загальна інформація про викладача  

 

Викладач: асистент, к.мед.н. Маслова Ірина Миколаївна 

e-mail: 7maslova.in@gmail.com 

Кафедра: Пропедевтичної та хірургічної стоматології 

Адреса: вул. Сталеварів 36, гурт №3, Запорізький державний медичний університет 

 

Викладач: асистент, к.мед.н. Карнаух Марина Миколаївна 

e-mail: marinabuvalceva@gmail.com 

Кафедра: Пропедевтичної та хірургічної стоматології 

Адреса: вул. Сталеварів 36, гурт №3, Запорізький державний медичний університет 

 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів  

 

Назва дисципліни: «Профілактика стоматологічних захворювань» 

 

Кількість кредитів з дисципліни: 120 годин / 4 кредита ЄКТС 

 

3. Семестр: 5 

  

4.  Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  

 

Пререквізіти (перелік дисциплін, вивчення яких має передувати дисципліні 

«Профілактика стоматологічних захворювань») анатомія, фізіологія, біохімія, 

патанатомія, патофізіологія, пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології 

 

Постреквізіти (перелік дисциплін, для вивчення яких є обов'язковими знання, здобуті при 

вивченні «Профілактика стоматологічних захворювань»): дитяча терапевтична 

стоматологія, терапевтична стоматологія 

  

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1 Призначення навчальної дисципліни  

Лікар стоматолог повинен знати основи профілактики стоматологічних 

захворювань – це навчальна дисципліна, що надає змогу студентам оволодіти 

певними навичками проведення профілактичних оглядів та епідеміологічного 

стоматологічного обстеження населення, виявлення та усунення факторів ризику 

виникнення стоматологічних захворювань, організації та здійснення профілактичних 

заходів у дітей різного віку на індивідуальному, груповому рівнях, а також методами 

стоматологічної освіти та здійснення мотивації населення до підтримки 

стоматологічного здоров'я. Набуті таким чином знання та вміння вони 

використовуватимуть під час практичної діяльності. 

Своєрідність викладання профілактики стоматологічних захворювань полягає в тому, що 

саме з цього предмета розпочинається  ознайомлення з клінічною роботою дитячого 

стоматолога, при цьому профілактика об'єднує теоретичні та клінічні дисципліни. 
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Основними завданнями вивчення дисципліни «Профілактика стоматологічних 

захворювань» є: 

Компетенції, яких набуває студент при вивченні дисципліни: 

Інтегральна:  

 Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог 

Загальні: 

 бути сучасно навченим; 

 Знання та розуміння предметної області та розуміння професії; 

 Здатність застосовувати знання з профілактики стоматологічних захворювань у 

практичних ситуаціях; 

 Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись іноземною 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; здатність працювати автономно; 

 Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми 

 Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів); 

 Здатність працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії; 

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються; 

 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 

 Прагнення до збереження навколишнього середовища; 

 Здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо. 

Спеціальні (фахові, предметні): 

 Збирання медичної інформації про стан пацієнта; 

 Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень; 

 Діагностування невідкладних станів; 

 Виконання стоматологічних маніпуляцій; 

 Визначення тактики та надання екстреної медичної допомоги; 

 Визначення тактики ведення стоматологічного хворого при соматичній патології; 

 Оцінювання впливу навколишнього середовища на стан здоров`я населення 

(індивідуальне, сімейне, популяційне); 

 Ведення медичної документації 

 Опрацювання державної, соціальної та медичної інформації 

 Здійснення епідеміологічного аналізу стоматологічної захворюваності населення 

 Обґрунтування гігієнічних заходів з профілактики стоматологічних захворювань 

 Планування первинної та вторинної профілактики найбільш поширених 

стоматологічних захворювань у дітей різного віку 

 Планування заходів для запобігання розповсюдження стоматологічних 

захворювань, оцінювання  їх ефективності 

 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни: досягнення основних кінцевих цілей, 
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визначених у Стандарті підготовки спеціаліста за спеціальністю 221 «Стоматологія».  

 

5.3 Завдання вивчення дисципліни:  

- демонстрація володіннь морально-деонтологічними принципами медичного фахівця 

та принципами фахової субординації у клініці дитячої терапевтичної стоматології 

- визнавання морально-етичних та професійних правил діяльності дитячого 

стоматолога; 

- усвідомлення морально-деонтологічних принципів медичного спеціаліста і правил 

професійної субординації в клініці дитячої стоматології; 

- оволодіння навичками спілкування з колегами, пацієнтами-дітьми, їх батьками та 

родичами із урахуванням їх психологічного стану; 

- навчання сприянню здоровому психологічному мікроклімату в колективі;  

- засвоєння правових норм взаємовідносин дитячий стоматолог → пацієнт (дитина). 

 

 5.4 Зміст навчальної дисципліни:  Програма навчальної дисципліни складається з 

модуля 1: 

Модуль 1. Профілактика стоматологічних захворювань 

 

Модуль 1; змістовий модуль 1; 15 тем.  

Інструктаж з техніки безпеки при роботі в стоматологічній залі. 

Анатомо-фізіологічні  особливості будови органів порожнини рота у віковому аспекті. 

Запис зубної формули: клінічної, анатомічної. Методи стоматологічного огляду. 

Алгоритм обстеження. Практичне ознайомлення студентів з методикою огляду один 

на одному. Карта реєстрації стоматологічного статусу. Заповнення карти 

Індекси карієсу. Індекси гігієни порожнини рота (Гріна-Вермильона, Федорова-

Володкіної, Сілнес-Лоу). Індексна оцінка стану тканин пародонта (CPI, КПІ, РМА, РІ, 

проба Писарєва-Шиллера). 

Структура і біологічні властивості емалі та дентину. Дозрівання емалі після 

прорізування зуба. 

Біологічні властивості пульпи зуба. Сучасні уявлення про обмінні процеси в емалі і 

пульпі зуба. 

Склад і властивості ротової рідини: її роль в процесах дозрівання емалі, 

демінералізації, ремінералізації. Захисні механізми порожнини рота. 

Мікрофлора порожнини рота, її участь в розвитку основних стоматологічних 

захворювань. Поверхневі утворення на зубах. Класифікація назубних нашарувань. 

Контроль змістового модуля 1 

Індивідуальна профілактика захворювань пародонта. Планування, методи проведення. 

      Гігієна порожнини рота як основа профілактики захворювань пародонта. Призначення         

засобів для гігієнічного догляду за порожниною рота залежно від стану тканин пародонта. 

        Професійна гігієна порожнини рота: методи та оснащення. 

Інструменти для професійної гігієни порожнини рота.  

 

Методи професійної гігієни порожнини рота. Засвоєння методик професійної гігієни 

порожнини рота за допомогою ручних інструментів та пневмомеханічного скейлера 

       Гігієнічне стоматологічне навчання та виховання дітей в організованих дитячих 

колективах. Проведення уроку здоров’я. 
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Екзогенна профілактика карієсу зубів у віковому аспекті. Характеристика засобів для 

місцевої профілактики карієсу, призначення та способи їх використання.  

Практичне засвоєння різних методик проведення екзогенної профілактики карієсу у дітей. 

Профілактика захворювань пародонта у дітей. Основні етіопатогенетичні чинники хвороб 

пародонта. Планування, методи проведення. 

 Герметизація фісур зубів. Методи, показання до застосування. Засоби для герметизації 

фісур зубів та методика їх застосування. 

Практичне засвоєння техніки герметизації фісур зубів. 

Комплексна система профілактики стоматологічних захворювань у дітей. Основні етапи 

впровадження та організаційні принципи. Підготовка, складання програми. 

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни  

 

№ 

пп 

Назва теми Форми 

організації 

навчання та 

кількість 

годин 

Завдання для самостійної роботи 

 

Модуль 1. Профілактика стоматологічних захворювань 

Змістовий модуль 1. Загальні питання профілактики стоматологічних захворювань. 

Алгоритм обстеження дітей та індексна оцінка стану порожнини рота. 

1 Тема 1. Інструктаж з техніки 

безпеки при роботі в 

стоматологічній залі. 

Анатомо-фізіологічні  

особливості будови органів 

порожнини рота у віковому 

аспекті. 

ПЗ –2,5 год.,  

Л – 2 год., 

СРС - 4 год.   

Опрацювання тем за допомогою 

контент- аналізу додаткової 

літератури з питань СРС.  

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Стоматологічне 

профілактичне навчання. Основи. 

Планування. Оцінка ефективності. 

Модуль 1» 

Опрацювання практичних навичок. 

 

2 Тема 2. Запис зубної формули: 

клінічної, анатомічної. 

Методи стоматологічного 

огляду. Алгоритм обстеження. 

Практичне ознайомлення 

студентів з методикою огляду 

один на одному. Карта 

реєстрації стоматологічного 

статусу. Заповнення карти 

ПЗ – 2,5  

год.,  

Л –    

СРС – 7 год.   

Опрацювання тем за допомогою 

контент- аналізу додаткової 

літератури з питань СРС.  

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Стоматологічне 

профілактичне навчання. Основи. 

Планування. Оцінка ефективності. 

Модуль 1». 

Опрацювання практичних навичок. 

Заповнення карти реєстрації 

стоматологічного статусу для 2-х 

пацієнтів різного віку. 

    

3 

Тема 3. Індекси карієсу. 

Індекси гігієни порожнини 

ПЗ – 2,5 

год.,  

Опрацювання тем за допомогою 

контент- аналізу додаткової 
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рота (Гріна-Вермильона, 

Федорова-Володкіної, Сілнес-

Лоу). Індексна оцінка стану 

тканин пародонта (CPI, КПІ, 

РМА, РІ, проба Писарєва-

Шиллера). 

Л – 2 год. 

СРС – 7 год   

літератури з питань СРС.  

Опрацювання практичних навичок. 

 

4 Тема 4. Структура і біологічні 

властивості емалі та дентину. 

Дозрівання емалі після 

прорізування зуба. 

Біологічні властивості пульпи 

зуба. Сучасні уявлення про 

обмінні процеси в емалі і 

пульпі зуба. 

ПЗ –2,5 год.,  

Л –   

СРС – 4 год.   

Опрацювання тем за допомогою 

контент- аналізу додаткової 

літератури з питань СРС.  

Опрацювання практичних навичок. 

 

5 Тема 5. Склад і властивості 

ротової рідини: її роль в 

процесах дозрівання емалі, 

демінералізації, 

ремінералізації. Захисні 

механізми порожнини рота. 

ПЗ –2,5 год.,  

Л –  

СРС – 4 год.   

Опрацювання тем за допомогою 

контент- аналізу додаткової 

літератури з питань СРС.  

Опрацювання практичних навичок. 

 

6 Тема 6. Мікрофлора 

порожнини рота, її участь в 

розвитку основних 

стоматологічних захворювань. 

Поверхневі утворення на 

зубах. Класифікація назубних 

нашарувань. Контроль 

змістового модуля 1 

ПЗ – 2,5год.,  

Л – 2 год.,   

СРС –  7 год.   

Опрацювання тем за допомогою 

контент- аналізу додаткової 

літератури з питань СРС.  

Опрацювання практичних навичок. 

 

7 Тема 7. Індивідуальна 

профілактика захворювань 

пародонта. Планування, 

методи проведення. 

ПЗ –2,5 год.,  

Л –  

СРС – 4 год.   

Опрацювання тем за допомогою 

контент- аналізу додаткової 

літератури з питань СРС.  

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Стоматологічне 

профілактичне навчання. Основи. 

Планування. Оцінка ефективності. 

Модуль 1» 

Опрацювання практичних навичок. 

 

8 Тема 8. Гігієна порожнини 

рота як основа профілактики 

захворювань пародонта. 

Призначення засобів для 

гігієнічного догляду за 

порожниною рота залежно від 

стану тканин пародонта. 

ПЗ –2,5 год.,  

Л –   2 год 

СРС – 4 год.   

Опрацювання тем за допомогою 

контент- аналізу додаткової 

літератури з питань СРС.  

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Стоматологічне 

профілактичне навчання. Основи. 

Планування. Оцінка ефективності. 

Модуль 1» 

Опрацювання практичних навичок. 

 

9 Тема 9. Професійна гігієна ПЗ –2,5 год.,  Опрацювання тем за допомогою 
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порожнини рота: методи та 

оснащення. 

Інструменти для професійної 

гігієни порожнини рота.  

 

Л –  

СРС – 4 год.   

контент- аналізу додаткової 

літератури з питань СРС.  

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Стоматологічне 

профілактичне навчання. Основи. 

Планування. Оцінка ефективності. 

Модуль 1» 

Опрацювання практичних навичок. 

 

10 Тема 10. Методи професійної 

гігієни порожнини рота. 

Засвоєння методик 

професійної гігієни 

порожнини рота за допомогою 

ручних інструментів та 

пневмомеханічного скейлера 

ПЗ –2,5 год.,  

Л –  

СРС – 4 год.   

Опрацювання тем за допомогою 

контент- аналізу додаткової 

літератури з питань СРС.  

Опрацювання практичних навичок  

 

 

1 Тема 11. Гігієнічне 

стоматологічне навчання та 

виховання дітей в 

організованих дитячих 

колективах. Проведення уроку 

здоров’я. 

ПЗ – 2,5 

год.,  

Л –  

СРС – 4год.   

Опрацювання тем за допомогою 

контент- аналізу додаткової 

літератури з питань СРС.  

Опрацювання практичних навичок 

12 Тема 12. Екзогенна 

профілактика карієсу зубів у 

віковому аспекті. 

Характеристика засобів для 

місцевої профілактики 

карієсу, призначення та 

способи їх використання.  

Практичне засвоєння різних 

методик проведення 

екзогенної профілактики 

карієсу у дітей. 

ПЗ –2.5 год.,  

Л –  

СРС – 3год.   

Опрацювання тем за допомогою 

контент- аналізу додаткової 

літератури з питань СРС.  

Опрацювання практичних навичок 

13 Тема 13. Профілактика 

захворювань пародонта у 

дітей. Основні 

етіопатогенетичні чинники 

хвороб пародонта. 

Планування, методи 

проведення. 

ПЗ –2,5 год.,  

Л –  

СРС – 3год.   

Опрацювання тем за допомогою 

контент- аналізу додаткової 

літератури з питань СРС.  

Опрацювання практичних навичок 

14 Тема 14. Герметизація фісур 

зубів. Методи, показання до 

застосування. Засоби для 

герметизації фісур зубів та 

методика їх застосування. 

Практичне засвоєння техніки 

герметизації фісур зубів. 

ПЗ – 2,5 

год.,  

Л - 

СРС – 4 год.   

Опрацювання тем за допомогою 

контент- аналізу додаткової 

літератури з питань СРС.  

Опрацювання практичних навичок 

15 Тема 15. Комплексна система 

профілактики 

стоматологічних захворювань 

ПЗ – 2,5год.,  

Л – 2 год 

СРС – 5 год.   

Опрацювання тем за допомогою 

контент- аналізу додаткової 

літератури з питань СРС.  
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у дітей. Основні етапи 

впровадження та організаційні 

принципи. Підготовка, 

складання програми. 

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Стоматологічне 

профілактичне навчання. Основи. 

Планування. Оцінка ефективності. 

Модуль 1» 

Опрацювання практичних навичок. 

16 Тема 16. Диференційований 

залік 

ПЗ –2,5 год.,  

Л – 2 

СРС – 5 год.   

 Опрацювання тем за допомогою 

контент- аналізу додаткової 

літератури з питань СРС.  

 

 

 

6. Самостійна робота студента  

 За модулем 1 

№ 

з/п 

Тема Кільк. 

годин 

1 

 

Опрацювання тем онлайн курсу: «Стоматологічне профілактичне 

навчання. Основи. Планування. Оцінка ефективності. Модуль 1» 

 

40 

2 Оволодіння практичними навичками згідно переліку 25 

3 Підготовка до диференційованого заліку.  5 

 ВСЬОГО 70 

 

Консультативна допомога:   щоденно за необхідністю (1-2 год.)  

Контрольні заходи: самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час проходження студентом on-line курсу 

«Стоматологічне профілактичне навчання. Основи. Планування. Оцінка ефективності. 

Модуль 1» та питань в письмовій та/або усній формі. Оцінка «Зараховано» за курс 

виставляється лише студентам, яким зараховані усі заняття з курсу та відсоток правильних 

відповідей за результатами контролю кожної теми складає не менше 60%. Курс 

вважається незарахованим якщо пропущено хоча б одну тему, або відсоток правильних 

відповідей хоча б за однією темою менше 60%. Студенти, які успішно виконали програму, 

за результатами курсу отримують сертифікат з навчальної дисципліни. Наявність 

сертифікату є обов’язковою для допуску до диференційованого заліку.  

 

7. Список основної та додаткової літератури 

7.1 Основна література  

Терапевтична стоматологія дитячого віку Том1: підруч./ Л.О. Хоменко, 

Ю.Б.Чайковський, Н.І.Смоляр [та ін.]; за ред. проф. Л.О. Хоменко. – К.: Книга плюс, 

2014.- 432 с. 

Терапевтична стоматологія дитячого віку Том 2: підруч./ Л.О. Хоменко, 

Ю.Б.Чайковський, О.В. Савичук [та ін.]; за ред. проф. Л.О. Хоменко. – К.: Книга 

плюс, 2016.- 328 с. 

Профілактика стоматологічних захворювань: підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. 

/ Л.Ф. Каськова, Л.І. Амосова, О.О. Карпенко [та ін.]; за ред. проф. Л.Ф. Каськової. –

Х.: Факт, 2017. –392с. 

7.2. Додаткова література  
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1. Терапевтична стоматологія дитячого віку проф. Л.А. Хоменко. - Київ: Книга плюс, 

2012.- 815с. 

2. Производственная практика по профилактике стоматологических заболеВиробнича 

практика з профілактики стоматологічних захворюваньвань: навч. посібник 

Л.Ф.Каськова, С.Ч.Новикова,  Л.І.Амосова, О.А.Карпенко, Н.М. Аноприєва – Полтава, 

2016. – 218 с. 

3. Сучасні засоби екзогенної профілактики порожнини рота/ Л.А. Хоменко, Н.В. 

Биденко, Е.І. Остапко , В.І.  Шматко  – Киев: Книга плюс, 2001. – 208с. 

4. Л.Ф. Профілактика стоматологічних захворювань (збірник тестових завдань для 

диференційованого тестового контролю знань студентів 3 курсу)/Л.Ф. Каськова, С.Ч. 

Новікова, О.Е. Абрамова. – Полтава, 2018. – 107 с. 

5. Kaskova L.F. Аprevention of dental diseases (workbook of tests for 3 course students) / 

Kaskova L.F., Novikova S.C., Anoprieva N.M. – Полтава, 2016. – 125с. 

. 

 

8. Контроль і оцінка результатів навчання  

 8.1. Види контролю  

˗ Поточний 

˗ Підсумковий (диференційований залік) 

8.2. Форми контролю 

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у 

відповідності з конкретними цілями. 

Поточний контроль включає оцінювання початкового рівня знань (усне або 

письмове експрес-опитування, тестовий контроль з використанням тестових завдань), 

оцінювання основного етапу практичного заняття (контроль професійних умінь під час 

прийому пацієнтів, вирішення типових ситуаційних задач), оцінювання кінцевого рівня 

знань (вирішення ситуаційних задач ІІІ рівня, інтерпретація результатів додаткових 

методів обстеження). Рекомендовані до застосування такі засоби діагностики рівня 

підготовки студентів: тестовий контроль, розв’язування ситуаційних задач, контроль 

практичних навичок, усна співбесіда з викладачем та завідувачем кафедри. 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка 

визначає фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної 

кількості балів (200 балів, якщо поточні оцінки – «відмінно» та 120 балів, якщо поточні – 

«задовільно». Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної 

оцінки за традиційною чотирибальною системою незалежно від кількості занять в модулі. 

При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для 

запланованої теми. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі диференційованого заліку після 

завершення вивчення модуля з дисципліни і передбачає перевірку: рівня практичної 

підготовки студента (виконання практичних навичок) та рівня теоретичних знань і вмінь 

їх використовувати в конкретних ситуаціях (вирішення тестових та ситуаційних завдань). 

До складання диференційованого заліку допускаються студенти, у яких відсутня 

академічна заборгованість (пропуски лекцій, практичних занять, незадовільні оцінки, не 

пройдений онлайн курс із СРС). Студенту, який з поважної причини мав пропуски 

навчальних занять, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і 

дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну. 
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Для студентів, які пропустили навчальні заняття без поважних причин, рішення про їх 

відпрацювання приймається індивідуально деканом факультету. 

Студентам, які активно працювали при виконанні практичних робіт, мали високу 

успішність протягом семестру та впевнено оволоділи практичними навичками залік 

виставляється автоматично без додаткового опитування. 

Успішність студентів при складанні диференційованого заліку оцінюється за 

чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та 

автоматично конвертується в електронному журналі в бали ЄКТС.  

Оцінка за модуль визначається як сума балів поточної навчальної діяльності (60%) 

та оцінки за диференційований залік (40%). Максимальна кількість балів, яку студент 

може набрати при вивченні модулю, становить 200, в тому числі за поточну навчальну 

діяльність - 120 балів.  

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі теми 

модулю з дисципліни. 

 

9. Політика навчальної дисципліни  

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених 

робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 


