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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 (тел. (061)236-22-95) 

Адреса: вул. Сталеварів, 36 ННМЦ “Університетська клініка” ЗДМУ “Центр медичної реабілітації 

та профілактики” 

 

Викладач: асистент, Куропата Ірина Вадимівна 

e-mail: anirik1313@gmail.com  

Кафедра: пропедевтичної та хірургічної стоматології (тел. (061)236-22-95) 

Адреса: вул. Сталеварів, 36 ННМЦ “Університетська клініка” ЗДМУ “Центр медичної реабілітації 

та профілактики” 

 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів  

 

Назва дисципліни: «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології» 

 

Кількість кредитів з дисципліни: 90 годин / 3 кредити ECTS (лекцій – 10, практичних занять – 30, 

СРС – 50). 

 

3. Семестр: 4 

  

4.  Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  

 

Пререквізіти (перелік дисциплін, вивчення яких має передувати дисципліні «Пропедевтика 

дитячої терапевтичної стоматології»):  анатомії людини; гістології, ембріології та цитології, 

медичної біології, медичної хімії, біологічної та біоорганічної хімії, медичної фізики, 

мікробіології, вірусології та імунології й інтегрується з цими дисциплінами. 

 

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

вивченні «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології»): інтегрується з наступними 

клінічними дисциплінами: профілактикою стоматологічних захворювань, дитячою терапевтичною 

стоматологією і терапевтичною стоматологією та формує уявлення про необхідність профілактики 

стоматологічних захворювань. 

  

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1 Призначення навчальної дисципліни. Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології – це 

навчальна дисципліна, що надає змогу студентам оволодіти на фантомах певними 

стоматологічними маніпуляціями, що використовуються в клініці при лікуванні карієсу та його 

ускладнень в тимчасових і постійних зубах на різних етапах їх розвитку. Набуті таким чином 

спеціальні (фахові) компетенції студенти в подальшому використають у процесі роботи 

безпосередньо з пацієнтами. На фантомних моделях та видалених тимчасових і постійних зубах 

студенти знайомляться з основними періодами розвитку, формування та резорбції коренів 

молочних зубів, періодами формування постійних зубів у дітей, а також оволодівають основними 

стоматологічними  маніпуляціями з препарування та пломбування каріозних дефектів зубів, 



проводять ендодонтичні втручання в тимчасових і постійних зубах, які знаходяться на різних 

стадіях розвитку. 

Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє  дисципліна (взаємозв’язок з 

нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів 

навчання у Стандарті). 

Згідно з вимогами Стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей: 

• інтегральні: 

Здатність розв’язувати задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за спеціальністю 

“Стоматологія” у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень і/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов та вимог. 

• загальні: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і бути сучасно 

навченим. 

2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

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

другою мовою. 

5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

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

7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність працювати автономно. 

8. Вміння виявлять, ставити та вирішувати проблеми. 

9. Здатність до вибору стратегії спілкування. 

10. Здатність працювати у команді. 

11. Навички міжособистісної взаємодії. 

12. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

13. Навички здійснення безпечної діяльності. 

14. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 

15. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

16. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. 

 

• спеціальні ( фахові, предметні): 

1.  Визнавати морально-етичні та професійні правила діяльності дитячого стоматолога. 

2. Усвідомити морально-деонтологічні принципи медичного спеціаліста і правила професійної 

субординації в клініці дитячої стоматології. 

3. Навчитись сприяти здоровому психологічному мікроклімату в колективі; засвоїти основи 

правових норм взаємовідносин дитячий стоматолог → пацієнт (дитина). 

4. Демонструвати на фантомах вміння застосовувати основний стоматологічний інструментарій, 

матеріали та використовувати стоматологічне обладнання в дитячій стоматології: 

-  ознайомитися із структурою дитячого стоматологічного кабінету, відділення, клініки; 

-  опанувати стоматологічним обладнанням дитячої стоматологічної клініки; 

- вивчити основний стоматологічний інструментарій, що застосовується під час стоматологічного 

прийому дітей; 

- вивчити класифікацію стоматологічних пломбувальних матеріалів, матеріалів для кореневих 

пломб, що використовуються у дітей; 



- вивчити основні вимоги до стоматологічних матеріалів, їх властивості та показання до 

застосування у дітей. 

5. Демонструвати на фантомах виконання стоматологічних маніпуляцій при лікуванні зубів у 

дітей: 

- препарування каріозних порожнин різних класів у тимчасових і постійних зубах з урахуванням 

виду пломбувального матеріалу; 

-  пломбування каріозних порожнини різних класів у тимчасових і постійних зубах різними 

пломбувальними матеріалами; 

-  остаточну обробку пломб з усіх видів матеріалів, які використовуються на дитячому 

стоматологічному прийомі; 

- 

його ускладнень в тимчасових і постійних зубах у дітей; 

- накладання лікувальних і ізолювальних прокладок в тимчасових і постійних зубах у дітей; 

- інструментальну та медикаментозну обробку кореневих каналів тимчасових і постійних зубів з 

урахуванням стадії розвитку зуба; 

- пломбування (тимчасове або постійне) кореневих каналів тимчасових і постійних зубів різними 

матеріалами з урахуванням стадії розвитку зуба. 

6.  Вирізняти особливості застосування принципів в асептики та антисептики в клініці дитячої 

терапевтичної стоматології: 

- вивчити сучасні вимоги до стерилізації інструментів в клініці дитячої стоматології; 

- усвідомити важливість дотримання правил асептики та антисептики на дитячому 

стоматологічному прийомі; 

- засвоїти норми контролю за ефективністю стерилізації; 

• визначати методи попередження умов для поширення інфекції в дитячих закладах. 

Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі “Матриця 

компетентностей”  

 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни: досягнення основних кінцевих цілей, визначених у 

Стандарті підготовки спеціаліста за спеціальністю 221 «Стоматологія», зокрема метою вивчення 

навчальної дисципліни “Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології” є оволодіння на 

фантомах технікою виконання стоматологічних маніпуляцій, що застосовуються при лікуванні 

карієсу і його ускладнень в тимчасових і постійних зубах на різних етапах їх розвитку у дітей, для 

можливості їх подальшого застосування під час клінічного прийому дітей та формування 

спеціальних (фахових) компетентностей в клініці дитячої терапевтичної стоматології.                                                                                          

 

5.3 Завдання вивчення дисципліни: Навчання організоване за розкладом у такій системі: лекції, 

практичні заняття та самостійна робота. Систематичне здійснення поточного та проміжного 

контролю знань дає змогу через систему зворотного зв’язку (від слухача до викладача) оперативно 

вносити до навчального процесу необхідні корективи. В організації навчального процесу особлива 

увага приділяється самостійній роботі студентів (55,55 %), практичним заняттям, спрямованим на 

відпрацювання вмінь на навичок, відвідування практичних занять та лекцій професорсько-

викладацького складу кафедри. Співвідношення аудиторних годин і годин самостійної роботи 

складає 0,9:1. 

5.4 Зміст навчальної дисципліни: Програма навчальної дисципліни складається з одного модуля 

«Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології», що містить 1 змістовний модуль, 15 тем. 

 



 

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни 

 

 

Назви модулів і тем 

 

Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології 

Змістовий модуль 1. Основний стоматологічний інструментарій та устаткування.  

Анатомічна будова тимчасових і постійних зубів. 

Тема 1. Організація роботи та устаткування стоматологічного 

кабінету. Універсальна стоматологічна установка, стоматологічні 

наконечники. Основний стоматологічний інструментарій для 

терапевтичного прийому: види, призначення. 

7 2 2 - - 3 

Тема 2. Дезінфекція та стерилізація стоматологічного 

устаткування та інструментарію. 

5 - 2 - - 3 

Тема 3. Топографічна анатомія тимчасових зубів на різних етапах 

розвитку. Моделювання зубів з пластичних та твердих матеріалів. 

6 2 1 - - 3 

Тема 4. Топографічна анатомія постійних зубів на різних етапах 

розвитку. Моделювання зубів з пластичних та твердих матеріалів 

4 - 1 - - 3 

Тема 5. Препарування каріозних порожнин I, V класів у 

тимчасових зубах та постійних зубах із несформованим коренем. 

Вибір інструментів. 

7 2 2 - - 3 

Тема 6. Препарування каріозних порожнин II класу у тимчасових 

зубах та поcтійних зубах із несформованим коренем. Вибір 

інструментів. 

5 - 2 - - 3 

Тема 7. Препарування каріозних порожнин III, IV класів у 

тимчасових зубах та постійних зубах із несформованим коренем. 

Вибір інструментів. 

Контроль змістового модуля. 

5 - 2 - - 3 

Тема № 8. Стоматологічні цементи та амальгами. Основні фізико-

механічні властивості. Особливості техніки застосування.  

Пломбування каріозних порожнин I та V класів у тимчасових та 

постійних зубах у дітей. 

6 - 3 - - 3 

Тема № 9. Техніка пломбування каріозних порожнин І, ІІ класу у 

тимчасових та постійних зубах у дітей стоматологічними 

цементами та амальгамою. Відновлення контактного пункту. 

5 - 2 - - 3 

Тема  № 10. Композиційні пломбувальні матеріали та адгезивні 

системи. Компомери. Основні фізико-механічні властивості. 

Особливості техніки застосуван-ня.  

8 2 3 - - 3 

Тема № 11: Техніка пломбування каріозних порожнин І, II, V 

класу у тимчасових та постійних зубах у дітей із застосуванням 

різних пломбувальних матеріалів. Відновлення контактного 

пункту. Техніка пломбування каріозних порожнин III та IV класів 

у тимчасових та постійних зубах у дітей із застосуванням різних 

пломбувальних матеріалів. 

10 - 

 

4 - 

 

- 

 

6 

Тема № 12: Техніка препарування порожнин зуба у тимчасових та 

постійних зубах з несформованими коренями. 

4 - 1 - - 3 

Тема № 13: Техніка інструментальної та медикаментозної 

обробки кореневих каналів у тимчасових та постійних зубах з 

несформованими коренями. Вибір ендодонтичних інструментів. 

6 2 1 - - 3 



Тема № 14: Пломбувальні матеріали для тимчасової та постійної 

обтурації кореневих каналів. Коренева пломба. Техніка 

пломбування кореневих каналів у тимчасових зубах та постійних 

із несформованими коренями. 

8 - 

 

2 - 

 

- 

 

6 

Тема № 15:  Підсумковий модульний контроль 5 - 2 - - 3 

Усього годин 90 10 30 - - 50 

 

6. Самостійна робота студента 

 

№ п/п Тема занять 
К-ть 

годин 

Види 

контролю 

1. Підготовка до практичних, семінарських занять (теоретична, 

опрацювання практичних навичок, вмінь), номери тем: 1-16 18 

Поточний на 

практичних 

заняттях 

2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану 

аудитор-них занять, теми: 1-6 15 

Підсумко-

вий 

модульний 

 1. Сучасні концепції препарування каріозних порожнин: 

принципи препарування за Блеком, Лукомським, Маунтом, 

підготовка до профілактичного пломбування. Альтернативні 

методи видалення каріозноуражених тканин (хіміко-механічне 

препарування каріозних порожнин у дітей, ART-методика). 

3 

 

 2. Сучасні матричні системи і матрицетримачі. Техніка 

відновлення контактного пункту при пломбуванні зубів. 
3 

 

 3. Фінішна обробка пломб з різних пломбувальних матеріалів: 

вибір інструментів, аксесуарів, техніка виконання. 
2 

 

 4. Сучасні фотополімеризатори: види, призначення, контроль 

потужності лампи. Захисні засоби лікаря і пацієнта. 
2 

 

 5. Сучасні матеріали для постійної обтурації кореневих каналів в 

постійних зубах. Кальційвмісні, полімерні, склоіономерні, 

цинкоксидевгенольні. Їх властивості, техніка застосування. 

3 

 

 6. Адгезивні системи та їх застосування в стоматології Види, 

склад, властивості, техніка застосування. 
2 

 

3. Індивідуально-дослідницька самостійна робота, теми: 

1. Техніка естетичної реставрації постійних зубів із 

застосуванням композиційних матеріалів. Оптичні властивості 

постійних зубів у дітей та підлітків. 

2. Сучасні техніки обробки кореневих каналів тимчасових і 

постійних зубів у дітей. Машинні та ручні техніки, ультразвукова 

та лазерна обробка кореневих каналів. 

3. Пломбування кореневих каналів постійних зубів у дітей із 

застосуванням розігрітої та термопластифікованої гутаперчі. 

10 
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4. Підготовка до підсумкового модульного контролю 8 Підсумко-
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Контрольні заходи: самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд із аудиторною 

роботою, оцінюється під час проходження студентом on-line курсу «Пропедевтика дитячої 

терапевтичної стоматології. 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.  
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8. Контроль і оцінка результатів навчання  

8.1. Види контролю  

˗ Поточний 

http://library.zsmu.edu.ua/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ZSMUL&P21DBN=ZSMUL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Борутта,%20А.
http://library.zsmu.edu.ua/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ZSMUL&P21DBN=ZSMUL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Калійська,%20А.
http://library.zsmu.edu.ua/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ZSMUL&P21DBN=ZSMUL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Сов'як,%20О.
http://library.zsmu.edu.ua/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ZSMUL&P21DBN=ZSMUL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Плиска,%20О.%20М.


˗ 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. 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. 


