
Анотація навчальної дисципліни 

«Особливості препарування каріозних порожнин різних класів» 

Освітньо-професійна програма «Стоматологія» 

Спеціальність: 221 Стоматологія 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Мета курсу – професійно-практична підготовка, орієнтована на 
поглиблення теоретичної підготовки та закріплення практичних умінь і 
компетенцій по діагностиці патологій твердих тканин зуба; поглиблення знань з 
анатомо-гістологічних особливостей тканин зуба; знання зубних формул; 
знання ембріогенензу та основних етапів розвитку зуба; знання про хімічну 
будову твердих тканин зубів; розуміння теорій передачі больового імпульсу; 
знання про пародонт та періодонт; анатомічні особливості будови органів 
ротової порожнини, їх топографічна анатомія. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання топографічної анатомії зубощелепної ділянки; 
вміння складати зубну формулу; вміння графічно зображати анатомо-
гістологічні особливості зубів; мати знання про топографічну анатомію та 
функцію органів ротової порожнини. 

Програмні результати навчання: 
знати: анатомія та гістологі різців, ікол, премолярів та премолярів; 

періоди розвитку зуба; хімічний склад емалі зубів; Поняття первинного, 
вторинного та третинного дентину; клінічні особливості анатомо-гістологічної 
будови цементу; хімічний склад цементу зубів; структурні особливості будови 
цементу, їх клінічне значення; поняття пародонту та періодонту; функції, будова, 
клінічне значення; слинні залози; будова, розташування, клінічне значення. 

уміти: описувати зубну формулу; складати зубну формулу для 
тимчасового та постійного прикусу; графічно зображати анатомічну будову 
різців, ікол, молярів, премолярів; замалювати та описувати ембріональний 
розвиток зуба; знати і вміти описувати схему волокон зв’язок періодонта; вміти 
демонструвати розміщення органів ротової порожнини на панорамній 
рентгенограмі. 

Зміст навчальної дисципліни:  морфологія органів ротової порожнини. 
Відділи ротової порожнини. Анатомічні особливості будови постійних та 
тимчасових зубів. Зубні формули у постійному та тимчасовому прикусі. 
Клінічні особливості будови різців та анатомія ікол верхньої та нижньої 
щелепи. Клінічні особливості будови та анатомія премолярів та молярів 
верхньої та нижньої щелепи. Загальні поняття про ембріональний розвиток 



зуба. Визначення емалевого органу, зубного сосочку та зубного мішечка. 
Періоди розвитку зуба. Клінічні особливості анатомо-гістологічної будови 
емалі. Хімічний склад емалі зубів. Структурні особливості будови емалі, їх 
клінічне значення. Клінічні особливості анатомо-гістологічної будови дентину. 
Хімічний склад дентину зубів. Структурні особливості будови дентину, їх 
клінічне значення. Поняття первинного, вторинного та третинного дентину, 
особливості його утворення. Їх клінічне значення. Клінічні особливості 
анатомо-гістологічної будови цементу. Хімічний склад цементу зубів. 
Структурні особливості будови цементу, їх клінічне значення. Поняття 
структурної та функціональної резистентності твердих тканин зуба. Теорії 
передачі больового імпульсу по твердим тканинам зуба. Клінічні особливості 
анатомо-гістологічної будови пульпи. Її функції та їх клінічне значення. Вікові 
зміни пульпи. Поняття пародонту та періодонту. Функції, будова, клінічне 
значення. Слина, ротова рідина: склад, властивості, функції. Слинні залози. 
Будова, розташування, клінічне значення. Загальні відомості про будову 
слизової оболонки ротової порожнини 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг 120  годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 80 
годин самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


