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Мета курсу – навчання студентів методам діагностики, лікування і 
профілактики  основних хірургічних стоматологічних захворювань і 
пошкоджень у пацієнтів, а саме: динаміка нижньої щелепи по відношенню до 
верхньої в нормі та патології, особливості рухів суглобового диску СНЩС, 
сагітальний суглобовий шлях в нормі та патології, порівняльна характеристика 
рухів нижньої щелепи по відношенню до верхньої, підготовка лікаря-
стоматолога для самостійної професійної діяльності та виконання основних 
функцій в обсязі надання поліклінічної допомоги пацієнтам з основними 
хірургічними стоматологічними. 

 Програмні результати навчання: оперативно та своєчасно працювати з 
новою  медико-технічною апаратурою яка  використовується в роботі з 
пацієнтами, постійно оновлювати та вдосконалювати  свої професійні навички 
володіння  комп'ютерною та професійною  технікою «сканер 3D», отримувати 
інформацію з різних джерел в тому числі вміти знаходити та  працювати з 
інформацією в глобальних комп'ютерних мережах; застосовувати можливості 
сучасних інформаційних технологій для вирішення професійних задач. 
Здатність до визначення тактики ведення пацієнтів з різними стоматологічними 
захворюваннями та хірургічними випадками. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: вивчення особливості рухів суглобового диску СНЩС, 
сагітальний суглобовий шлях в нормі та патології, порівняльна характеристика 
рухів нижньої щелепи по відношенню до верхньої, основних способів  
проведення місцевого та загального знеболення в практиці хірурга-стоматолога, 
вивчити симптоматику невідкладних станів в практиці хірурга-стоматолога, 
надання невідкладної допомоги, особливості клініки, діагностики, лікування та 
профілактики гнійно- запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки, та їх 
ускладнень (абсцес головного мозку, тромбози вен обличчя та печеристого 
синусу, медіастиніти, тощо),  методи діагностики та лікування абсцесів та 
флегмон голови та шиї, запальні процеси СНЩС, гайморових 
(верхньощелепних) пазух, слинних залоз, зробити пункцію новоутворень м'яких 
тканин і кісток ЩЛД видалити доброякісні пухлини та пухлиноподібні 
новоутворення амбулаторного порядку: атерому, ретенційну кісту слизової 



оболонки порожнини рота, невус, нейрофіброму та інше, виконати біопсію, 
хірургічні методи лікування контрактур нижньої щелепи, види імплантів, етапи 
стоматологічної імплантації,  принципи естетичної, косметичної 
хірургії,принципи черепно-лицевої хірургії. 

Зміст навчальної дисципліни: Принципи і прийоми планування 
особливості рухів суглобового диску СНЩС, сагітальний суглобовий шлях в 
нормі та патології, порівняльна характеристика рухів нижньої щелепи по 
відношенню до верхньої, місцевопластичних операцій, показання, лікування 
хворих, розвиток черепно-щелепно-лицевих деформацій, обстеження хворих, 
хірургічна підготовка порожнини рота до ортопедичного лікування, пластична 
хірургія ЩЛД, естетична хірургія обличчя, типове та атипове видалення зубів, 
наркоз, премедикація, вибір методу знеболення при хірургічних втручаннях в 
умовах стаціонару, поліклініки. Провідникове знеболення верхньої, нижньої 
щелепи і прилеглих м’яких тканин, методи лікування періодонтиту, гострого і 
хронічного остеомієліту, артриту та артрозу скронево-нижньощелепового 
суглоба, гострого і хронічного неспецифічного сіалоаденіту, лімфаденіту та 
аденофлегмонів, флегмони підщелепної, підпідборідочної ділянки, доброякісні 
пухлини м’яких тканин в т.ч. білякореневі та фолікулярні кісти щелеп. Рак, 
саркома м’яких тканин порожнини рота і обличчя, кісток лицевого черепа, 
вогнепальні, невогнепальні пошкодження м’яких тканин ЩЛД, кісток 
лицевого скелета. Хірургічна підготовка порожнини рота до протезування. 
Пластична, естетична хірургія м’яких тканин і кісток лицевого черепу. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 105 годин, у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять,  69 
години самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 
 

 

 

 

 

 


