
Анотація навчальної дисципліни 
«Гістологія та патоморфологія твердих та м’яких тканин  

порожнини рота» 
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Спеціальність: 221 Стоматологія 
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

 
Мета курсу – навчання студентами методам гістології, патоморфології, 

анатомічної та топографічної будови твердих та м’яких тканин порожнини рота 
та СНЩС, діагностики, лікування і профілактики основних хірургічних 
стоматологічних захворювань і пошкоджень у дітей; підготовка лікаря-
стоматолога для самостійної професійної діяльності та виконання основних 
функцій в обсязі надання поліклінічної допомоги дітям з основними 
хірургічними стоматологічними захворюваннями та освоїти інші розділи 
навчальної дисципліни «дитяча хірургічна стоматологія». 

Програмні результати навчання:  Ідентифікувати гістологічну будову 
та патологічні зміни в м’яких тканинах порожнини рота і обличчя, кісток 
лицевого черепа при злоякісних новоутвореннях у дітей. Здатність і готовність 
до роботи з медико-технічної апаратурою, що використовується в роботі з 
дітьми, володіти комп'ютерною технікою, отримувати інформацію з різних 
джерел, працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах; 
застосовувати можливості сучасних інформаційних технологій для вирішення 
професійних задач. Здатність до визначення тактики ведення дітей з різними 
стоматологічними захворюваннями. Трактувати та обґрунтувати план 
хірургічного лікування при злоякісних новоутвореннях щелепно – лицевої 
ділянки в дитячому віці, методи відновлюючих операцій. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: Ідентифікувати гістологічну будову та патологічні зміни в 
м’яких тканинах порожнини рота і обличчя, кісток лицевого черепа при 
злоякісних новоутвореннях у дітей, будову і функції органів і тканин щелепно-
лицевої ділянки, анатомічної та топографічної будови твердих та м’яких тканин 
порожнини рота та СНЩС, гістологія та патоморфологія  твердих та м’яких 
тканин порожнини рота, загальні та функціональні методи лікування дітей із 
хворобами, симптоми патології в щелепно-лицевій ділянці у дітей; медичні 
показання до застосування різних методів лікування; клінічну картину; основні 
методи лікування (медичні показання,протипоказання, ускладнення) 
захворювань слинних залоз, вроджених,придбаних аномалій зубів, зубних 
рядів, альвеолярних відростків, щелеп; стандарти медичної допомоги; фізичні 
основи функціонування медичної стоматологічної апаратури. уміти:зібрати 
повний медичний анамнез пацієнта, в тому числі про стан порожнини рота і 
зубів у дітей; призначати не медикаментозну терапію відповідно до медичних 



показань; призначати лікарські препарати для лікування стоматологічних 
захворювань у дітей; визначати обсяг і послідовність передбачуваних заходів 
по лікування навичками підбору лікарських препаратів для лікування 
стоматологічних захворювань;  

Зміст навчальної дисципліни: гістологічні, патоморфологічні, анатомо-
фізіологічні особливості дитячого організму і їх роль в клінічному перебігу 
основних стоматологічних захворювань, анатомічної та топографічної будови 
твердих та м’яких тканин порожнини рота та СНЩС, гістологія та 
патоморфологія  твердих та м’яких тканин порожнини рота, етіологія та 
патогенез захворювань порожнини рота в дитячому віці. Етіологія, патогенез 
захворювань щелепно – лицевої області у дітей.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 150 годин, у тому числі годин 40 аудиторних навчальних занять,                       
34 практичних і 76 години самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


