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 Мета курсу – це 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. 
 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: формування цілісного уявлення про методи профілактики 
стоматологічних захворювань. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу; здатність вчитися і бути сучасно навченим. Знання та розуміння 
предметної області та розуміння професії. Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово. 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. 
8.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Здатність до вибору 
стратегії спілкування.Здатність працювати у команді.Навички міжособистісної 
взаємодії.Навички здійснення безпечної діяльності. Навчання студентів 
прийомам і методам вдосконаленн практични навичок лікаря-стоматолога. 

Програмні результати навчання: 
 знати: виявлення карієсогенної ситуації в порожнині рота; знати 
структуру та біологічні властивості емалі; знати та вміти визначати ступінь 
резистентності емалі зуба; знати захисні механізми порожнини рота та участь 
мікрофлори у виникненні основних стоматологічних захворювань; знати 
методи, засоби та предмети гігієни порожнини рота; рекомендувати методи, 
засоби та предмети гігієни порожнини рота у залежності від стоматологічного 
статусу; проводити контрольоване чищення зубів у дітей та професійну гігієну 
порожнини рота; проводити навчання методам гігієни порожнини рота; знати 
форми, методи санітарно-просвітницької роботи та використовувати їх для 
гігієнічного навчання.   
 уміти: провести стоматологічне обстеження пацієнта із визначенням 
стоматологічного статусу, індексів карієсу, гігієнічних та пародонтальних 
індексів; здійснювати епідеміологічний аналіз стоматологічної захворюваності 
населення. 



  Зміст навчальної дисципліни: 
Введення в курс профілактики. Загальні питання профілактики 

стоматологічних захворювань, поняття, мета, завдання, методи. Анатомо-
фізіологічні особливості будови органів порожнини рота у віковому аспекті. 
Етапи розвитку щелепно- лицьової ділянки, формування зубів, слизової 
оболонки порожнини рота та тканин пародонта. Алгоритм стоматологічного 
обстеження. Запис зубної формули. Практичне ознайомлення студентів з 
методикою огляду один на одному. Методика стоматологічного обстеження 
згідно даних ВООЗ. Карієсогенна ситуація в порожнині рота. Методи її 
виявлення та усунення. 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. Засоби гігієни порожнини рота, їх склад та 
властивості, показання до застосування залежно від стоматологічного статусу. 
Предмети гігієни порожнини рота, показання до застосування залежно від 
стоматологічного статусу. Методи гігієнічного догляду за порожниною рота. 
Індивідуальна гігієна. Засвоєння чищення зубів. Контрольоване чищення зубів. 
Роль харчування в профілактиці карієсу зубів у дітей та дорослих. Карієсогенні 
продукти та шляхи зменшення їх шкідливої дії. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
120 годин, у тому числі годин 54 аудиторних навчальних занять,  66 години 
самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік.  
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