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1. Загальні відомості про викладача навчальної дисципліни. 

 

Назва дисципліни Стоматологічні захворювання 

ПІП Добинда Ірина Романівна 

Контактний телефон  0965954428 

E-mail:   Irina.love.1987@mail.ru 

Вебресурси Viber /Тelegram/ WhatsApp 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=99&notifyeditingon=1 

Інтернет-ресурси dEra,  iLearn,  Рrometheus 

Консультації Вт.  19.00-20.00  

 

2. Опис навчальної дисципліни 
 

Розподіл навчальних годин 

 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 12 

Навчальна практика 28 

Самостійна робота 20 

Підсумковий модульний контроль Диференційований залік 

Всього годин/кредит ЕCTS 60/2 

 

Термін навчання: 3 р. 10 міс. 

 

Мета навчальної дисципліни. 

Підготувати фельдшерів до самостійної роботи в умовах ФАПу, для роботи в 

лікувально-профілактичних закладах, навчити їх діагностувати стоматологічні 

захворювання та невідкладні стани у даній галузі та вчасно надавати кваліфіковану першу 

медичну допомогу 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення результатів 

навчання: 
Формування системи знань професійних умінь та практичних навичок, що 

складають основу майбутньої професійної діяльності 

1. Розпізнавання, інтерпретація ознак здоров’я та його змін, захворювання чи 

інвалідності (оцінка/діагноз), обмежень можливості повноцінної життєдіяльності та 

визначення проблеми пацієнтів при різних типах стоматологічних захворювань  

2. Задоволення потреб пацієнтів/клієнтів під час реалізації діагностичних та 

лікувальних процедур шляхом планування, допомоги та виконання втручань, оцінки та 

корекції індивідуальних планів догляду, створених у співпраці з пацієнтами/клієнтами, 

особами, що доглядають, членами сім’ї та іншими медичними і соціальними 

працівниками 

3. Застосовування навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій для 

забезпечення пацієнту/клієнту гідного ставлення, приватності, конфіденційності, захисту 

його прав, фізичних, психологічних та духовних потреб на засадах транскультурального 

медсестринства, толерантної та неосудної поведінки 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=99&notifyeditingon=1
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4. Здатність ефективно застосовувати сукупність навичок (вмінь), медичних 

засобів, втручань та дій для забезпечення догляду на основі холістичного (цілісного) 

підходу, враховуючи задоволення потреб пацієнтів у комфорті, харчуванні, особистій 

гігієні та здатності особи задовольняти свої щоденні потреби 

5. Профілактична санітарно-просвітницька діяльність фельдшера, направлена на 

збереження та зміцнення здоров’я, попередження захворювань та інформування, 

навчання населення, груп підвищеного ризику розвитку ускладнень перебігу 

стоматологічних захворювань методам профілактики розвитку патологічних станів 

6. Здатність проводити медичну та соціальну реабілітацію з метою відновлення 

людського здоров’я  

7. Здатність орієнтуватися у визначенні групової належності лікарських засобів, 

особливостях їх фармакокінетики та фармакодинаміки 

8. Здатність оцінювати результати проведеного об’єктивного, лабораторного, 

інструментального дослідження пацієнтів підвищеної групи ризику розвитку ускладнень 

перебігу стоматологічних захворювань та виявляти зв’язок клінічних проявів 

захворювань з даними результатами  

9. Здатність організовувати та надавати невідкладну допомогу у разі розвитку 

екстрених патологічних станів при стоматологічних захворюваннях та ускладненнях їх 

перебігу місцевого та системного характеру 

 

3. Навчальний план з дисципліни 

 

3.1.Теми лекційних занять 
 

№  

з/п 
Теми занять Рекомендовані джерела Кількість 

годин 

 VІ семестр 

1 Вступ. Мета та завдання 

стоматології. Анатомо-

фізіологічна будова щелепно-

лицевого апарату. Організація 

стоматологічної допомоги 

населенню. Вивчення 

стоматологічного устаткування, 

інструментарію, лікарських 

засобів для різних видів 

стоматологічної допомоги 

Стоматологічні захворювання: 

терапевтична стоматологія: 

Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ 

р.а. Затверджено МОЗ / А.В. 

Борисенко, М.Ю. Антоненко, 

Л.В. Липовицька та ін.; за ред. 

А.В. Борисенка. — К., 2017. — 

с.5-38, 57-72, 190-208 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/ 

view.php?id=99 

2 

2 Знеболення, його види. Механізм 

виникнення зубного болю 

Стоматологічні захворювання: 

терапевтична стоматологія: 

Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ 

р.а. Затверджено МОЗ / А.В. 

Борисенко, М.Ю. Антоненко, 

Л.В. Липовицька та ін.; за ред. 

А.В. Борисенка. — К., 2017. — 

с. 261-266 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/ 

view.php?id=99 

2 

3 Захворювання твердих тканин 

зуба. Лікування  

Стоматологічні захворювання: 

терапевтична стоматологія: 

Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ 

2 

http://medkol-moodle.net.ua/course/
http://medkol-moodle.net.ua/course/
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р.а. Затверджено МОЗ / А.В. 

Борисенко, М.Ю. Антоненко, 

Л.В. Липовицька та ін.; за ред. 

А.В. Борисенка. — К., 2017. — 

с.208-302 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/ 

view.php?id=99 

4 Захворювання пульпи, 

періодонту та пародонту. 

Лікування  

Стоматологічні захворювання: 

терапевтична стоматологія: 

Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ 

р.а. Затверджено МОЗ / А.В. 

Борисенко, М.Ю. Антоненко, 

Л.В. Липовицька та ін.; за ред. 

А.В. Борисенка. — К., 2017. — 

с. 302-522 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/ 

view.php?id=99 

2 

5 Гігієна порожнини рота. 

Організація стоматологічної 

допомоги населенню. Охорона 

праці в стоматології. 

Профілактика поширення Covid-

19 під час прийому 

стоматологічного пацієнта 

Стоматологічні захворювання: 

терапевтична стоматологія: 

Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ 

р.а. Затверджено МОЗ / А.В. 

Борисенко, М.Ю. Антоненко, 

Л.В. Липовицька та ін.; за ред. 

А.В. Борисенка. — К., 2017. — 

с. 619-656 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/ 

view.php?id=99 

2 

6 Захворювання слизової оболонки 

порожнини рота. Операція 

видалення зуба. Травми та 

пухлини щелепно-лицевої 

ділянки. 

Стоматологічні захворювання: 

терапевтична стоматологія: 

Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ 

р.а. Затверджено МОЗ / А.В. 

Борисенко, М.Ю. Антоненко, 

Л.В. Липовицька та ін.; за ред. 

А.В. Борисенка. — К., 2017. — 

с. 522-619 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/ 

view.php?id=99 

2 

Загальна кількість годин:  8 

 Лекційні заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційній аудиторії 

навчального корпусу № 1 
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3.2. Теми навчальної практики під керівництвом викладача 
 

№ 

з/п 

Тема практичного заняття К-ть 

годин 

Рекомендовані джерела 

VІ семестр 

1 Вступ. Мета та завдання 

стоматології. Анатомо-

фізіологічна будова щелепно-

лицевого апарату. Організація 

стоматологічної допомоги 

населенню. Вивчення 

стоматологічного устаткування, 

інструментарію, лікарських 

засобів для різних видів 

стоматологічної допомоги 

4 Стоматологічні захворювання: 

терапевтична стоматологія: 

Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. 

Затверджено МОЗ / А.В. Борисенко, 

М.Ю. Антоненко, Л.В. Липовицька та 

ін.; за ред. А.В. Борисенка. — К., 

2017. — с.5-38, 57-72, 190-208 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=99 

2 Знеболювання, його види. 

Механізм виникнення зубного 

болю 

4 Стоматологічні захворювання: 

терапевтична стоматологія: 

Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. 

Затверджено МОЗ / А.В. Борисенко, 

М.Ю. Антоненко, Л.В. Липовицька та 

ін.; за ред. А.В. Борисенка. — К., 

2017. — с.208-302 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=99 

3 Захворювання твердих тканин 

зуба. Лікування  

4 Стоматологічні захворювання: 

терапевтична стоматологія: 

Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. 

Затверджено МОЗ / А.В. Борисенко, 

М.Ю. Антоненко, Л.В. Липовицька та 

ін.; за ред. А.В. Борисенка. — К., 

2017. — с.208-302 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=99 

4 Захворювання пульпи, періодонта 

та пародонта. Лікування 

4 Стоматологічні захворювання: 

терапевтична стоматологія: 

Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. 

Затверджено МОЗ / А.В. Борисенко, 

М.Ю. Антоненко, Л.В. Липовицька та 

ін.; за ред. А.В. Борисенка. — К., 

2017. — с. 302-522 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=99 

5 Гігієна порожнини рота. 

Організація стоматологічної 

допомоги населенню. Охорона 

праці в стоматології. 

Профілактика поширення Covid-

19 під час прийому 

стоматологічного пацієнта 

4 Стоматологічні захворювання: 

терапевтична стоматологія: 

Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. 

Затверджено МОЗ / А.В. Борисенко, 

М.Ю. Антоненко, Л.В. Липовицька та 

ін.; за ред. А.В. Борисенка. — К., 

2017. — с. 619-656 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=99 

6 Захворювання слизової оболонки 4 Стоматологічні захворювання: 
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порожнини рота. Операція 

видалення зуба. 

терапевтична стоматологія: 

Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. 

Затверджено МОЗ / А.В. Борисенко, 

М.Ю. Антоненко, Л.В. Липовицька та 

ін.; за ред. А.В. Борисенка. — К., 

2017. — с. 522-619 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=99 

7 Травми та пухлини щелепно-

лицевої ділянки. 

Диференційований залік 

4 Стоматологічні захворювання: 

терапевтична стоматологія: 

Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. 

Затверджено МОЗ / А.В. Борисенко, 

М.Ю. Антоненко, Л.В. Липовицька та 

ін.; за ред. А.В. Борисенка. — К., 

2017. — с. 522-619 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=99 

Загальна кількість годин: 28  

 Заняття проводяться відповідно до розкладу у навчальній аудиторії 

3.3. Теми самостійної позааудиторної роботи студентів 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Місце 

контролю 

VІ семестр 

1 Слинні залози: 

- класифікація слинних залоз; 

- склад слини 

2 ПЗ №1 

2 Захворювання трійчастого та лицевого нерву: 

- перерахувати 12 пар черепних нервів; 

- клініка та диференціальна діагностика захворювань 

трійчастого та лицевого нерву 

3 ПЗ№2 

3 Фізіологічні та патологічні прикуси: 

- визначення прикусу; 

- фізіологічні прикуси: перерахувати, характеристика; 

- патологічні прикуси 

3 ПЗ№2 

4 Захворювання скронево-нижньощелепного суглоба: 

- будова скронево-нижньощелепного суглоба; 

- класифікація захворювань скронево-нижньощелепного 

суглоба; 

- вивих та підвивих нижньої щелепи 

3 ПЗ№2 

5 Новітні засоби і методи індивідуальної гігієни 

порожнини рота: 

- класифікація засобів індивідуальної гігієни порожнини 

рота; 

- новітні методи та інструменти для видалення назубних 

нашарувань 

3 ПЗ№5 

6 Охорона праці в стоматології: 

- охорона праці лікаря-стоматолога під час роботи з 

електричним обладнанням; 

- стерилізація і дезінфекція в стоматології 

3 ПЗ№5 

7 Прояви інфекційних та інших захворювань у порожнині 3 ПЗ№5 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=99
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рота (сифіліс, туберкульоз, захворювання крові, СНІДу, 

променевих ушкоджень): 

- класифікація захворювань слизової оболонки 

порожнини рота; 

- прояви вірусних захворювань на слизовій оболонці 

порожнини рота 

 

4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (пошукові, 

дослідницькі й аналітичні роботи) 

1. Історичний розвиток стоматології як науки. Відомі діячі даної галузі у світі та на 

території України 
2. Роль середнього медичного персоналу у проведенні об’єктивного обстеження 

щелепно-лицевого апарату 

3. Принципи дотримання санітарно-протиепідемічного режиму діяльності 

медичного персоналу у стоматологічних кабінетах, стоматологічних поліклініках, 

стоматологічних стаціонарах 
4. Основні режимні Накази МОЗ України, які регламентують діяльність середнього 

медичного персоналу у стоматологічній практиці 
5. Роль середнього медичного персоналу у попередженні поширення Covid-19 серед 

медичних працівників та пацієнтів у процесі роботи з стоматологічним пацієнтом 
6. Сучасні підходи до розуміння механізмів формування зубного болю 

7. Основні принципи проведення знеболення у стоматологічній практиці. Роль 

середнього медичного персоналу у проведенні підготовки пацієнта до проведення 

місцевої анестезії у конкретному випадку 

8. Сучасні анестезуючі препарати, які використовуються у клініці стоматологічних 

захворювань з метою знеболення діагностичних та лікувальних процедур 
9. Участь середнього медичного персоналу у наданні невідкладної догоспітальної 

медичної допомоги у разі виникнення ускладнень різних методів знеболення у 

стоматологічній практиці 
10. Сучасний інструментарій для проведення місцевої та загальної анестезії у 

стоматологічній практиці 
11. Особливості перебігу захворювань твердих тканин зуба. Участь середнього 

персоналу у проведенні діагностики каріозних змін зубів у конкретному випадку. 

Принципи формування діагнозу у конкретному випадку. Планування втручань в 

залежності від ступеню важкості патологічних змін твердих тканин зуба. Оцінка 

результатів проведених діагностичних та лікувальних маніпуляцій 
12. Участь середнього медичного персоналу у проведенні профілактичних заходів з 

попередження розвитку каріозних змін зубів 
13. Сучасні підходи до проведення виявлення захворювань м’яких тканин зуба. 

Участь середнього медичного персоналу у веденні пацієнтів з пульпітом, періодонтитом, 

пародонтитом. 
14. Роль середнього медичного персоналу у проведенні гігієнічної обробки 

порожнини рота 

 

5. Політика навчальної дисципліни  
Навчальна дисципліна «Стоматологічні захворювання» є обов’язковою для студентів 

спеціальності 223 Медсестринство. 

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів 

вищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань без використання зовнішніх джерел 

інформації (наприклад, окрім випадків дозволених викладачем, підготовки практичних 

завдань під час заняття);  



- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань на 

джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 

Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі студентами та викладачами, пацієнтами, 

медичним персоналом закладів охорони здоров’я; 

Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:  

- присутність на всіх заняттях: навчальній практиці, диференційованому заліку є 

обов’язковим з метою поточного  та підсумкового оцінювання знань (окрім випадків за 

поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

- роботи, які здає студент з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються 

на нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична індивідуальна робота); 

- перескладання диференційованого заліку з метою підвищення оцінки не 

допускається, окрім ситуацій передбачених Положенням про диплом державного зразка з 

відзнакою, чи невиконання програми дисципліни або неявки на підсумковий контроль з 

поважної причини; 

- при виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин, 60% і більше від 

загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр, студент отримує 

незадовільну оцінку з можливістю повторного перескладання дисципліни; 

- при виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин, яка перевищує 65% 

від загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр, студент отримує 

незадовільну оцінку з обов’язковим повторним вивченням дисципліни. 

Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про порядок 

відпрацювання студентами пропущених занять та незадовільних оцінок, а також  

згідно з графіком відпрацювання та консультацій. 

 

6. Політика оцінювання 
Оцінювання обов’язкової дисципліни «Стоматологічні захворювання» є 

рейтинговим та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності студента (з 

урахуванням тем самостійної роботи та ІНДР) та результатів диференційованого заліку 

Оцінювання успішності студентів з дисципліни включає успішність за поточну 

роботу на навчальній практиці (опитування за темою, виконання самостійної роботи, 

відпрацювання практичних навичок, вирішення клінічних ситуаційних задач, тестування, 

виконання індивідуального завдання за вибором). 

Диференційований залік проводиться після завершення вивчення навчального 

матеріалу. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання 

Оцінка (відмінно) виставляється студенту, який комплексно оцінює 

запропоновану ситуацію, має системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог 

навчальної програми, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних 

ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, 

приймати рішення, правильно вибирати тактику дій, послідовно упевнено виконувати 

практичні навички у відповідності до алгоритмів. 

Оцінка (добре) виставляється студенту, який комплексно оцінює запропоновану 

ситуацію, добре володіє вивченим матеріалом, він застосовує вивчений матеріал у 

стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати інформацію; використовує 

загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією; відповідь його 

https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf


логічна, хоч і має неточності. Уміє послідовно виконувати практичні навички у 

відповідності до алгоритмів з урахуванням незначних коментарів викладача. 

Оцінка (задовільно) виставляється студенту, який за допомогою викладача 

відтворює основний навчальний матеріал та вибирає тактику дій, може повторити за 

зразком певну операцію, дію; правильно послідовно, але невпевнено виконує практичні 

навички у відповідності до алгоритмів; відтворює основний навчальний матеріал, здатний 

з помилками й неточностями дати визначення понять; відповідь його правильна, але 

недостатньо осмислена; вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних 

думок, застосовувати знання при виконанні завдань за зразком. 

Оцінка (незадовільно) виставляється студенту, який може розрізняти об'єкти 

вивчення, але невірно оцінює ситуацію, неправильно вибирає тактику дій, що зумовлює 

погіршення ситуації, неправильно виконує практичні навички; відтворює незначну 

частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення, з допомогою 

викладача виконує елементарні завдання. 

 

7. Перелік інформаційних джерел  
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