
Анотація навчальної дисципліни 
«Профілактика захворювань пародонту в різних вікових групах» 

Освітньо-професійна програма «Стоматологія» 
Спеціальність: 221 Стоматологія 
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Мета курсу – підготовка лікаря стоматолога, який може надати здійснити 
профілактику та амбулаторно-поліклінічну допомогу пацієнтам різних вікових 
груп із захворюваннями пародонту. 

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: клінічну картину, симптоми основних захворювань щелепно-лицевої 

ділянки у дорослих і дітей, їх діагностика; топографічна анатомія голови, 
щелепно-лицевої ділянки. 

уміти: інтерпретувати результати первинного огляду пацієнта; проводити і 
інтерпретувати результати фізикальних досліджень; виявляти загальні і 
специфічні ознаки стоматологічних захворювань; 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; інтерпретація даних додаткових обстежень 
пацієнтів. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Введення в пародонтологію. Анатомо-фізіологічні особливості тканин 

пародонта. Функції пародонта. Розуміння про пародонтальний комплекс, 
особливості функціонування та біомеханіки пародонту. Сучасний погляд на 
етіологію захворювань пародонту та його профілактику. Патогенетичні аспекти 
розвитку пародонтальной патології в світлі сучасних наукових досліджень. Ланки 



патогенезу. Класифікації хвороб пародонта. Термінологія. Профілактика 
захворювань тканин пародонту. Етіологічні та патогенетичні підходи до 
профілактики. Основні масові соціально-профілактичні заходи профілактики 
захворювань пародонта.  Принципи раціонального харчування в різних вікових 
групах. Суспільні заходи профілактики захворювань пародонта. Індивідуальні 
заходи профілактики захворювань пародонта. Вибір засобів гігієни для 
профілактики хвороб пародонта. Гігієна порожнини рота при захворюваннях 
пародонта. Диспансеризація хворих із захворюваннями тканин пародонта. 
загальні принципи. Документація. Оцінка ефективності диспансеризації. 

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

Форма семестрового контролю: залік. 
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