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Мета курсу – підготовка лікаря стоматолога, який повинен надавати 
пацієнтам з карієсом і не каріозними захворюваннями твердих тканин зубів 
амбулаторну стоматологічну терапевтичну допомогу. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність і готовність до проведення профілактичних 
медичних оглядів, диспансеризації та здійсненню  диспансерного 
спостереження за пацієнтами з стоматологічної патологією. 

Програмні результати навчання: 
знати: принципи диспансерного спостереження в різних категоріях 

пацієнтів і серед населення; біологічна роль зубощелепної ділянки, 
біомеханіка жування, вікові зміни щелепно-лицевої ділянки, особливості 
впливу на неї зовнішнього і внутрішнього середовища; топографічна анатомія 
голови, щелепнолицевої ділянки, особливості кровопостачання, іннервації і  
лімфатичної  системи, будова зубів, ембріологія зубощелепної ділянки, основні 
порушення ембріогенезу. 
         уміти: проводити профілактичні  огляди різних категорій громадян; 
використовувати методи первинної і вторинної профілактики;  володіти 
методами організації первинної профілактики стоматологічних захворювань в 
будь-якій  вікової груп; інтерпретувати результати первинного огляду пацієнта; 
інтерпретувати  результати  повторного  огляду  пацієнта;  проводити  загальне 
клінічне обстеження дітей і дорослих; діагностувати карієс, хвороби пульпи та 
періодонта,  захворювання  пародонту,  слизової  рота;  виявляти  загальні  та 
специфічні ознаки  стоматологічних захворювань; розробляти оптимальну 
тактику лікування стоматологічної патології у дітей і дорослих з урахуванням 
загальносоматичного захворювання і подальшої реабілітації пацієнта. 

Зміст навчальної дисципліни: 
     Обстеження  стоматологічного  хворого  із  захворюваннями  твердих  
тканин зубів. Огляд пацієнта. Правила заповнення медичної карти 
стоматологічного хворого. Помилки при заповненні медичної карти 
стоматологічного хворого. Медична  карта стоматологічного хворого – як 
основний юридичний документ. Стоматологічна звітно–облікова документація. 
Стерилізація стоматологічного інструментарію. Карієс. Етіологія, патогенез,
 класифікація. Патологічна анатомія карієсу зубів, сучасна концепція 
карієсу зубів. Карієсрезистентність і вразливість.  Карієсогенна  ситуація  в  
порожнині  рота,  методи  її  виявлення, попередження та усунення. Карієс в 
стадії білої плями. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, сучасні 
методи лікування та профілактики карієсу зубів. Ендогенні і екзогенні, 



лікарські методи лікування карієсу в стадії білої плями. Помилки і 
ускладнення, що виникають при лікуванні карієсу в стадії білої плями. 
Карієс емалі. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, сучасні 
методи лікування, етіологічне і патогенетичне лікування карієсу емалі. 
Особливості  препарування  і  пломбування  порожнин  1,  2,  3,  4,  5,  класів  за 
Блеком. Реставрація зуба. Помилки і ускладнення, що виникають при лікуванні 
карієсу емалі зуба. Карієс  дентину  і  цементу.  Клініка,  діагностика, 
диф еренц ійна  д і а гнос тика ,  сучасні  методи  лікування.  Показання та 
протипоказання  до  вибору  методу  лікування.  Етіологічне  і  патогенетичне 
лікування  карієсу  дентину.Накладання  лікувальної  і  ізолюючої  прокладок. 
Особливості препарування і пломбування порожнин 1, 2, 3, 4, 5, класів Блеком. 
Лікарські  препарати,  що  використовуються  в кінці терапевтичної 
стоматології. Помилки  і  ускладнення..Некаріозние ураження твердих  тканин 
зубів: Спадкові і вроджені ураження твердих тканин зубів. Етіологія, патогенез, 
клініка, діагностика, диференціальна діагностика, сучасні методи лікування і 
профілактики (гіпоплазія, гіперплазія,   флюороз,  дисплазія Кальдепона, 
недосконалий амело-і дентиногенез, мармурова хвороба, сифіліс (вроджений), 
патології розвитку, пов'язані із зовнішніми факторами (прийом антибіотиків, 
конфлікт резус-факторів). Некаріозні ураження твердих тканин зубів: Придбані 
ураження  твердих  тканин  зубів.  Реставрація  зуба,  як  повноцінного  органу,  
з  анатомічної, функціональної  і естетичної позиції.  

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. 
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