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Мета курсу – формування в майбутнього лікаря клінічного мислення, 

засвоєння основних діагностичних та лікувальних методів у клініці лікування 
ускладнень запальних захворювань щелепно-лицевої області у дитячому віці. 

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна «Особливості ускладнень запальних 
захворювань щелепно–лицевої області у дитячому віці» базується на знаннях, 
отриманих студентами при вивченні курсів терапевтична стоматологія, в т.ч. 
захворювання слизової оболонки порожнини рота, хірургічна стоматологія, в т.ч. 
реконструктивна хірургія щелепно-лицьової ділянки, дитяча терапевтична 
стоматологія, дитяча хірургічна стоматологія, що передбачає інтеграцію 
викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати отримані 
знання в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність збирати медичну інформацію про пацієнта і 
аналізувати клінічні дані; здатність інтерпретувати результат лабораторних та 
інструментальних досліджень; здатність діагностувати: визначати попередній, 
клінічний, остаточний, супутній діагноз, невідкладні стани; здатність планувати та 
проводити заходи із профілактики захворювань органів і тканин ротової 
порожнини та щелепно-лицевої ділянки; здатність до проектування процесу 
надання медичної допомоги: визначати підходи, план, види та принципи лікування 
захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої ділянки; 
здатність виконувати медичні та стоматологічні маніпуляції; здатність до 
організації і проведення реабілітаційних заходів та догляду у пацієнтів із 
захворюваннями органів ротової порожнини та ЩЛД.  

Програмні результати навчання:  
знати: анатомо-фізіологічні особливості будови тканин щелепно-лицевої 

ділянки, які впливають на розвиток запальних процесів; особливості ускладнень 
запальних захворювань щелепно-лицевої області у дитячому віці; клінічні ознаки 
різних форм періоститів; клінічні ознаки остеомієлітів різних форм та локалізації; 
можливі ускладнення остеомієлітів та їх профілактика; методику проведення 
періостотомії;  розріз та висічення капюшона при перікоронариті; 

вміти: розрізняти гістологічні структури органів ЩЛД та зуба; розрізняти 
основні анатомічні ознаки та структури м’яких тканин ЩЛД; провести загально 
клінічне обстеження хворого; указати особливості функціонування систем 
дитячого організму у різні вікові періоди; визначити топографоанатомічні межі 
ділянок обличчя та шиї, здійснити пальпацію лімфатичних вузлів, слинних залоз, 
скронево-нижньощелепних суглобів; призначати необхідне обстеження дитини, 
читати та інтерпретувати результати додаткових методів обстеження ЩЛД; 
виконувати медичні та стоматологічні маніпуляції. 

Зміст навчальної дисципліни: Особливості ускладнень запальних 
захворювань щелепно-лицевої області у дитячому віці.  Доброякісні пухлини 



м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки у дітей. Класифікація, етіологія. 
Принципи діагностики, диференційна діагностика, методи лікування та 
реабілітація дітей з доброякісними новоутвореннями. Показання до 
кровозаміщуючої терапії при проведенні оперативних втручань на м`яких 
тканинах. Пухлини та пухлиноподібні новоутворення слинних залоз. Етіологія, 
клініка, діагностика, методи лікування. Доброякісні пухлини та пухлиноподібні 
новоутворення кісток щелепно-лицевої ділянки. Етіологія, класифікація, 
діагностика, клінічна картина та лікування пухлин кісток.  Передракові 
захворювання шкіри обличчя, червоної облямівки губ та слизової оболонки 
порожнини рота. Злоякісні пухлини кісток та м'яких тканин обличчя. Етіологія, 
патогенез, класифікація, клініка, методи діагностики, диференційна діагностика.  
Вроджені вади розвитку щелепно-лицевої ділянки у дітей. Статистика, етіологія, 
патогенез, класифікація, клінічна картина. Сучасні принципи лікування, 
диспансеризації та реабілітації таких дітей. Патогномонічні клінічні ознаки 
травматичних ушкоджень тканин ЩЛД у дітей. Сучасні методи діагностики. 
Принципи лікувальної тактики при пошкодженнях м’яких тканин обличчя, зубів, 
кісток. Діагностика, диференційна діагностика та лікування анкілозу СНЩС. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять,  54 години самостійної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


