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Метою курсу є вивчення захворювань пародонту, зокрема етіологію, 

патогенез, клініку, діагностику, профілактику основних і найбільш 
розповсюджених нозологічних форм та їх хірургічне лікування.  

Значна увага приділяється формуванню у студентів навичок збору анамнезу, 
проведення обстеження та диференційної діагностики захворювань пародонту із 
різноманітним клінічним перебігом та їх ускладненнями, на практиці вивчаються 
сучасні підходи до діагностики, принципів лікування та профілактики на засадах 
доказової медицини. 

Передумовами вивчення навчальної дисципліни «Основи пародонтології» є 
опанування таких навчальних дисциплін: анатомія людини, гістологія, 
ембріологія та цитологія, мікробіологія, вірусологія та імунологія, біологічна та 
біоорганічна хімія, терапевтична стоматологія. Знання і навички, отримані при  
вивченні  даної дисципліни, є основою для засвоєння таких професійних і 
спеціальних дисциплін: ортопедична стоматологія, в т.ч. імплантологія, дитяча 
терапевтична стоматологія, дитяча хірургічна стоматологія, гнатологія в 
загальній стоматології, ортодонтія. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати набуті загальні і фахові 
компетентності для вирішення складних задач діяльності лікаря-стоматолога та 
практичних проблем у галузі охорони здоров'я на відповідній посаді, сфера 
застосування яких передбачена визначеними переліками синдромів та симптомів 
захворювань, стоматологічних захворювань, фізіологічних станів та соматичних 
захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів, невідкладних 
станів, лабораторних та інструментальних досліджень, медичних та 
стоматологічних маніпуляцій та/або здійснення інновацій; збирання медичної 
інформації про пацієнта; оцінювання результатів лабораторних та 
інструментальних досліджень; встановлення клінічного діагнозу 
стоматологічного захворювання; діагностика невідкладних станів; визначення 
характеру та принципів лікування стоматологічних захворювань; визначення 
тактики ведення стоматологічного хворого при соматичній патології; виконання 
медичних та стоматологічних маніпуляцій. 

Програмні результати навчання:  
знати: анатомію, гістологію, фізіологію пародонту, захисні механізми;  

класифікацію хвороб пародонту, позитивні якості та недоліки;  особливості 
клінічного обстеження хворих з патологією тканин пародонту; індексну оцінку 
стану тканин пародонту; функціональні методи діагностики хворих з 
патологією тканин пародонту (стоматоскопія, капіляроскопія, проба В.І. 
Кулаженко, реопародонтографія); Rtg-діагностику хворих з патологією тканин 



пародонту; лабораторні методи обстеження хворих з патологією тканин 
пародонту; етіологію, патогенез запальних захворювань пародонту; папіліт: 
класифікація, клініка, діагностика, лікування та профілактика. 

уміти: проводити обстеження пародонтологічного хворого; 
обґрунтовувати і формулювати попередній діагноз; проводити диференціальну 
діагностику; аналізувати результати обстеження пародонтологічного хворого; 
ставити клінічний діагноз основних захворювань тканин пародонту; виявити та 
ідентифікувати прояви соматичних захворювань в порожнині рота; скласти план 
додаткових методів дослідження та вміти інтерпретувати їх результати; 
призначати медикаментозну терапію при захворюваннях відповідно до наявних 
медичних показань, враховуючи фармакодинаміку і фармакокінетику лікарських 
засобів; направляти пацієнтів на лабораторні дослідження; встановлення 
попереднього діагнозу; постановка остаточного діагнозу. 

Зміст навчальної дисципліни: Анатомія, гістологія, фізіологія тканин 
пародонту (ясна, альвеолярний відросток, періодонт, цемент кореня зуба). 
Захисні механізми. Техніка безпеки під час роботи у відділенні терапевтичної 
стоматології. Пародонт. Визначення поняття. Клінічні морфо- функціональні 
особливості пародонту. Зубоясенне з’єднання. Вікові зміни тканин пародонту. 
Сучасні погляди на питання систематизації захворювань пародонту. 
Термінологія, класифікація. Особливості клінічного обстеження хворих із 
патологією пародонту. Основні клінічні методи. Індексна оцінка стану тканин 
пародонту. Пародонтальні пов’язки. Види. Показання до застосування. 
Профілактика захворювань тканин пародонту. Етіологічні та патогенетичні 
заходи профілактики. Диспансеризація хворих. 

 Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредитів ЄКТС, загальний обсяг 
120 годин, у тому числі 54 годин аудиторних навчальних занять і 66 годин 
самостійної роботи. 
  Форма семестрового контролю: залік.  


