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Мета курсу – професійно-практична підготовка, орієнтована на 
поглиблення теоретичної підготовки та закріплення практичних умінь і 
компетенцій по діагностиці патологій твердих тканин зуба, препаруванню 
твердих тканин відповідно до поставленого діагнозу, поглиблення знань з 
анатомо-гістологічних особливосте тканин зуба. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: формування вміння препарування каріозних порожнин за 
Блеком; освоєння методів малоінвазивного препарування; вивчення та графічне 
зображення анатомо-гістологічних особливостей твердих тканин зубів; 
розуміння та уникнення помилок та ускладень при препаруванні твердих тканин 
зуба. 

Програмні результати навчання: 
знати: анатомія та гістологі різців, ікол, премолярів та премолярів; 

інструменти для препарування та пломбування; етапи препарування; методи 
препарування; препарування порожнин І, ІІ, ІІІ, ІV, V класів за Блеком; 
особливості малоінвазивного препарування; контактний пункт; ізоляція 
робочого поля, кофердам, правила роботи та техніка безпеки; помилки та 
ускладення при препаруванні та пломбуванні. 

уміти: диференціювати та вміти поставити діагноз щодо патологічних 
уражень твердих тканин зуба; графічно зображати анатомічну та гістологічну 
будову твердих тканин кожної групи зубів; вірно підібрати інструменти та 
матеріали для препарування та пломбування каріозних порожнин; вміти 
відпрепарувати каріозні порожнини І, ІІ, ІІІ, ІV, V класів за Блеком; вміти 
препарувати порожнини за малоінвазивною технікою препарування;  вміти 
відновити контактний пункт за допомогою допоміжних матеріалів; ізолювати 
робоче поле за допомогою кофердаму. 

Зміст навчальної дисципліни: особливості анатомії різців та ікол 
верхньої та нижньої щелеп. Особливості анатомії премолярів та молярів 
верхньої та нижньої щелепи. Класифікація та особливості використання 
інструментів для препарування. Етапи препарування (інструменти, особливості, 



техніка безпеки).  Методи препарування твердих тканин зуба. Загальна 
характеристика. Препарування за методом “біологічної доцільності” та 
“профілактичного пломбування”, тунельна техніка препарування. Особливості 
та техніка препарування порожнин І класу за Блеком. Особливості та техніка 
препарування ІІ класу за Блеком. Особливості та техніка препарування ІІІ та IV 
класів за Блеком. Особливості та техніка препарування V класу за Блеком. 
Поняття контактного пункту. Особливості препарування контактного пункту. 
Поняття основної та додаткової порожнин. Особливості препарування при 
кожному класі. Ізоляція робочого поля, кофердам. Правила роботи, методика 
застосування, техніка безпеки. Допоміжні матеріали для препарування та 
пломбування каріозних порожнин. Помилки і ускладнення, що виникають при 
препаруванні твердих тканин зуба 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредитів ЄКТС, загальний обсяг 
90 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


