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ВСТУП 

Програму складено у відповідності з наступними нормативними 

документами:  

     Законом України "Про вищу освіту" від 1.07.2014 №1556-VII; наказом 

МОН України 24 червня 2019 року № 879 «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти»; освітньо-професійною програмою 

(ОПП) підготовки фахівця спеціальності 221 "Стоматологія" для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти; навчальною програмою навчальної 

дисципліни «Дитяча терапевтична стоматологія». 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(АНОТАЦІЯ) 

Дитяча стоматологія – це складна і багатокомпонентна спеціальність, 

де фахівець, що діє як стоматолог, повинен мислити як педіатр. Підготовка і 

діяльність такого спеціаліста потребує багато сил, майстерності, часу та 

енергії. Кожен фахівець, який працює з дітьми, повинен знати особливості 

антенатального та постнатального періодів розвитку і формування твердих 

тканин зубів, кісток щелеп, м’яких тканин обличчя, а також як впливають на 

ці процеси стан здоров’я майбутньої матері і самої дитини, різні негативні 

фактори, що можуть призвести до виникнення і розвитку стоматологічних 

захворювань. Він також має знати особливості клінічних проявів і 

закономірностей перебігу патологічних процесів у щелепно-лицевій ділянці 

у дітей, а також методи лікування і профілактики стоматологічних 

захворювань в різні вікові періоди.  

Спираючись на знання, отримані студентами на загально біологічних, 

загально клінічних, стоматологічних кафедрах та кафедрі дитячих хвороб, 

необхідно навчити студентів особливостям клініки, діагностики та лікування 

стоматологічних захворювань у дітей різного віку та підготувати лікаря, 

здатного після закінчення інтернатури працювати в лікувально-

профілактичних стоматологічних установах різних рівнів. Майбутній лікар-

стоматолог повинен знати сучасні принципи організації та управління 

лікувально-профілактичною стоматологічною допомогою, вміти 

організувати первинну профілактику стоматологічних захворювань, 

стоматологічну санацію дитячого населення.  
 

Розподіл навчальних годин з дисципліни “Дитяча терапевтична 

стоматологія” на 4-му році навчання (VII – VIII семестр) 

Рік навчання  4 курс 

Лекції 10 

Практичні заняття 70 

Самостійна робота студентів 40 

Всього 120 (4 кредити)  

 
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Дитяча терапевтична 

стоматологія” на 4-му році навчання є:  



- основні етапи розвитку тимчасових і постійних зубів; вплив 

різноманітних чинників на процеси розвитку зубів; 

- методи обстеження дітей при карієсі зубів і його ускладненнях; значення 

додаткових методів обстеження для діагностики карієсу зубів і його 

ускладнень; 

- етіологія, патогенез, класифікація карієсу зубів у дітей. Клінічні прояви, 

діагностика, диференційна діагностика і лікування карієсу тимчасових і 

постійних зубів у дітей різного віку; 

- сучасні пломбувальні матеріали, показання до застосування в клініці 

дитячої терапевтичної стоматології; особливості пломбування каріозних 

порожнин різних класів в тимчасових і постійних зубах у дітей різними 

пломбувальними матералами; 

- етіологія, патогенез, класифікація пульпіту у дітей. Клінічні прояви, 

діагностика, диференційна діагностика і лікування пульпіту тимчасових і 

постійних зубів у дітей різного віку, вибір методу лікування та 

лікарських засобів; 

- етіологія, патогенез, класифікація періодонтиту у дітей. Клінічні прояви, 

діагностика, диференційна діагностика і лікування періодонтиту 

тимчасових і постійних зубів у дітей різного віку, вибір методу 

лікування, лікарських засобів та матеріалів для тимчасової та постійної 

обтурації кореневих каналів; 

- етіологія, патогенез, класифікація некаріозних уражень зубів у дітей. 

Клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика і лікування 

набутих та вроджених вад розвитку твердих тканин зубів у дітей різного 

віку, поняття про мультидисциплінарний підхід до лікування 

некаріозних уражень зубів у дітей; 

- етіологія, патогенез, класифікація травматичних уражень зубів у дітей. 

Клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика і лікування 

травматичних уражень тимчасових і постійних зубів у дітей різного віку. 
 

Міждисциплінарні зв’язки 

“Дитяча терапевтична стоматологія” як дисципліна  

а) ґрунтується на попередньому вивченні студентами анатомії людини; 

гістології, ембріології та цитології, медичної біології, медичної хімії, 

біологічної та біоорганічної хімії, медичної фізики, мікробіології, вірусології та 

імунології, дитячих хвороб й інтегрується з цими дисциплінами; 

б) закладає основи вивчення студентами таких клінічних дисциплін, як 

профілактика стоматологічних захворювань, дитяча хірургічна стоматологія, 

терапевтична стоматологія, ортодонтія; 

в) базується на вивченні студентами пропедевтичних дисциплін 

стоматологічного профілю: пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології, 

пропедевтики терапевтичної стоматології, пропедевтики ортопедичної 

стоматології та інтегрується з цими дисциплінами; 

г) інтегрується з наступними клінічними дисциплінами: профілактикою 

стоматологічних захворювань, дитячою хірургічною стоматологією, 

ортодонтією і терапевтичною стоматологією; 

д) формує уявлення про професійну відповідальність за якість лікування 

карієсу та його ускладнень у дітей різного віку та про необхідність широкого 



запровадження первинної профілактики стоматологічних захворювань, зокрема 

карієсу зубів. 

 
 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни “Дитяча терапевтична  
        

стоматологія” є оволодіння навичками діагностики,  диференційної 

діагностики і лікування  карієсу та його ускладнень у дітей різного віку на 

підставі  вивчення їх  етіології,  патогенезу,  клінічних  проявів,  способів 

діагностики і диференційної діагностики, методів лікування,  вибору  та 

застосування сучасних стоматологічних матеріалів і лікарських засобів. 

1.2 Завдання вивчення навчальної дисципліни “Дитяча терапевтична 

стоматологія” спрямовані на формування інтегральної, загальних та фахових 

(спеціальних) компетентностей та досягнення визначених у проекті Стандарту 

вищої освіти України другого (магістерського) рівня галузі знань 22 – 

«Охорона здоров’я» спеціальності 221 – «Стоматологія» результатів навчання. 

1. Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми 

при карієсі та його ускладненнях в тимчасових і постійних зубах у дітей за 

стандартними методиками, використовуючи дані анамнезу хворого, дані 

огляду, знання про людину, її органи і системи, для встановлення 

вірогідного нозологічного або попереднього клінічного діагнозу: 

асиметрія обличчя; 

        біль в зубах;  

біль в м’яких тканинах щелепно-лицевої 

ділянки; гіперестезія; головний біль; 

дефекти коронкової частини 

зуба; дисколорити зубів;  

        запальні інфільтрати тканин щелепно-лицевої ділянки;  

зміна кольору шкірних покривів, слизової оболонки порожнини 

рота; зміні форми зубів; лімфаденопатії; назубні відкладення; 

норицевий хід; 

обмеження у відкриванні 

рота; рухомість зубів. 

2. Збирати інформацію про загальний стан пацієнта, оцінювати 

психомоторний та фізичний розвиток дитини, стан щелепно-лицевої 

ділянки. 

3.Призначати та аналізувати (обов’язкові та за вибором) додаткові 

методи обстеження дітям з карієсом та його ускладненнями в 

тимчасових 

і постійних зубах для проведення диференційної діагностики:  
загальний аналіз крові; 

загальний аналіз сечі;  
інтерпретація променевої діагностики зубо-щелепного 

апарату; мікробіологічне дослідження ротової рідини; 

імунологічне дослідження; 

функціональна діагностика (люмінесцентна та ін.). 



 

4. Визначати остаточний клінічний діагноз, дотримуючись етичних і 

юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного 

аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного та 

додаткового обстежень, проведення диференційної діагностики під 

контролем лікаря-керівника в умовах лікувального закладу: 

-при карієсі тимчасових і постійних зубів; 

при захворюваннях пульпи тимчасових і постійних 

зубів; при періодонтиті тимчасових і постійних зубів;  
при травматичних ушкодженнях тимчасових і постійних 

зубів; - при некаріозних ураженнях твердих тканин зубів. 

5. Визначати вид лікування шляхом прийняття обґрунтованого рішення за 

існуючими алгоритмами та стандартними схемами:  
-при карієсі тимчасових і постійних зубів; 

при захворюваннях пульпи тимчасових і постійних 

зубів; при періодонтиті тимчасових і постійних 

зубів;при травматичних ушкодженнях тимчасових і 

постійних зубів; - при некаріозних ураженнях твердих 

тканин зубів. 

6. Проводити лікування за існуючими алгоритмами та стандартними 

схемами під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи:  
-при карієсі тимчасових і постійних зубів; 

при захворюваннях пульпи тимчасових і постійних 

зубів; при періодонтиті тимчасових і постійних зубів;  
при травматичних ушкодженнях тимчасових і постійних 

зубів; - при некаріозних ураженнях твердих тканин зубів. 

7. Виконувати медичні стоматологічні маніпуляції та підставі 

попереднього та/або остаточного діагнозу карієсу і його ускладнень в 

тимчасових і постійних зубах у дітей:  
- ампутація пульпи тимчасових і постійних зубів; 

- видалення зубних нашарувань; 

- визначення кислотостійкості емалі; 

- герметизація фісур; 

- діагностичне використання барвників; 

- екстирпація пульпи тимчасових і постійних зубів; 

- електроодонтодіагностика; 

- місцеве знеболення при лікуванні карієсу і його ускладнень; 

- глибоке фторування твердих тканин тимчасових зубів; 

- накладання та видалення тимчасових пломб і герметичних пов’язок; 

- накладання кофердаму; 

- обтурація кореневих каналів тимчасових і постійних зубів; 

- пломбування каріозних порожнин тимчасових і постійних зубів різними 

пломбувальними матеріалами; 

- покриття зубів лікувальними та профілактичними гелями, лаками; 

- препарування та очищення кореневих каналів тимчасових і постійних 

зубів; 



- препарування каріозних порожнин тимчасових і постійних зубів з 

урахуванням виду пломбувального матеріалу; 

- проведення професійної гігієни порожнини рота; 

- пряме і непряме покриття пульпи; 

- складання алгоритму індивідуальної гігієни порожнини рота; 

- шліфування та полірування пломб з усіх видів пломбувальних матеріалів. 

8. Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій 

діяльності. 

9. Планувати та втілювати заходи профілактики для запобігання 
розповсюдження стоматологічних захворювань у дітей. 
1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна ( взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів 

вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у проекті  

Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня галузі 

знань “22 - Охорона здоров’я” спеціальності “221-Стоматологія”. 

Згідно з вимогами проекту Стандарту дисципліна забезпечує набуття 

студентами компетентностей: 

Інтегральні:  

Здатність розв’язувати задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю “Стоматологія” у професійній діяльності або у процесі навчання, 

що передбачає проведення досліджень і/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов та вимог. 

Загальні:  

1. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, аналізу, синтезу; 

опрацювання інформації з різних джерел, основ доказової медицини.. 

2. Спроможність до неперервного навчання. 

3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

4. Спроможність реалізовувати знання у практичній діяльності. 

5. Спроможність усно і письмово спілкуватися державною мовою. Здатність 

спілкуватись іноземною мовою. 

6. Спроможність до ефективної професійної та міжособистісної комунікації та 

використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

7. Здатність адаптуватись до нових умов і ситуації та спроможність автономно 

діяти у них. 

8. Спроможність визначати та вирішувати проблеми. 

9. Спроможність до роботи у команді, зокрема міждисциплінарній та 

інтернаціональній. 

10. Дотримання деонтологічних нори у професійній діяльності. 

11. Спроможність реалізувати систему знань і практичних умінь щодо 

забезпечення здорового способу власного життя і пацієнтів. 

12. Спроможність до самооцінки власних досягнень та підвищення їх рівня. 

13. Спроможність оцінювати стан навколишнього середовища, сприяти 

усуненню його негативних впливів на здоров’я. 

14. Спроможність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. 

15. Спроможність до організації правового забезпечення та менеджменту 

професійної діяльності. 



16. Лідерство у розробці та упровадженні інновацій і їх використанні у 

професійній діяльності. 

17. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати необхідність його сталого розвитку, верховенства права. 

18. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності 

і досягнення суспільства. 

Спеціальні ( фахові, предметні ): 

1. Спроможність збирати медичну інформацію про дитину і аналізувати 

клінічні дані при карієсі та його ускладненнях. 

2. Спроможність інтерпретувати результати лабораторних та 

інструментальних досліджень для диференційної діагностики карієсу і 

його ускладнень. 

3. Спроможність діагностувати: визначати попередній, клінічний, 

остаточний, супутній діагноз карієсу і його ускладнень. 

4. Спроможність планувати та проводити заходи із профілактики 

стоматологічних захворювань,зокрема карієсу зубів. 

5. Спроможність до проектування процесу надання медичної допомоги - 

визначати підходи, план, види та принципи лікування карієсу і його 

ускладнень у дітей. 

6. Спроможність визначати раціональний режим харчування при лікуванні 

карієсу і його ускладнень у дітей. 

7. Спроможність визначати тактику лікування дітей з карієсом і його 

ускладненнями та супутніми соматичними захворюваннями. 

8. Спроможність виконувати медичні та стоматологічні маніпуляції, 

необхідні для лікування карієсу і його ускладнень у дітей.. 

9. Спроможність проводити лікування карієсу і його ускладнень у дітей. 

10. Спроможність до організації та проведення скринінгового обстеження 

серед дітей з метою визначення груп ризику розвитку карієсу. 

11. Спроможність оцінювати вплив навколишнього середовища на стан 

здоров’я населення та особливості перебігу карієсу і його ускладнень у 

дітей.. 

12. Спроможність ведення нормативної медичної документації. 

13. Опрацювання державної, соціальної та медичної інформації. 

14. Спроможність до організації і проведення реабілітаційних заходів уу 

дітей із ускладненнями карієсу та травмами зубів. 

15. Спроможність до правового забезпечення власної професійної діяльності. 

          Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі   

«Матриці компетентностей». 
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   МАТРИЦЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

№ Компетентніс Знання Уміння Комунікація   Автономія та 

 ть     відповідальня 

 

Загальні компетентності 

  ть 

    

1. Здатність до  Знати сучасні Вміти Встановлюв Нести 

 абстрактного  тенденції проводити ати відповідальність 

 мислення,  розвитку аналіз відповідні за своєчасне 

 пошуку,  галузі та професійної зв’язки для набуття сучасних 

 аналізу,  показники, що інформації, досягнення знань. 

 синтезу,  їх приймати цілей.  

 опрацювання  характеризую обґрунтовані   

 інформації з  ть рішення,   

 різних джерел   набувати   

 доказової   сучасні знання   

2. 

медицини.      

Спроможність  Знати сучасні Вміти Встановлюв Нести 

 до  тенденції проводити ати відповідальність 

 неперервного  розвитку аналіз відповідні за безперервний 

 навчання.  галузі, професійної зв’язки для професійний 

   інновації, що інформації, що досягнення розвиток з 

   можуть бути потребує цілей. високим рівнем 

   запроваджені оновлення та  автономності. 

   у професійну інтеграції   

3. 

  діяльність. знань.   

Знання та  Знати Вміти якісно Формувати Нести 

 розуміння  особливості здійснювати комунікацій відповідальність 

 предметної  професійної професійну ну за якість 

 області та  діяльності діяльність, що стратегію у професійної 

 розуміння  лікаря- потребує професійній діяльності. 

 професії.  стоматолога. оновлення та діяльності.  

    інтеграції   

4. 

   знань.   

Спроможність  Знати методи Вміти Встановлюва Нести 

 реалізовувати  реалізації знань використовуват ти зв’язки із відповідальність за 

 знання у  у вирішенні и фахові знання суб’єктами обгрунтованість 

 практичній  практичних для вирішення практичної прийнятих рішень. 

 діяльності.  завдань. практичних діяльності.  

5. 

ситуаціях.   завдань.   

Спроможність  Знати Вміти Формувати Нести 

 усно і державну користуватися комунікацій відповідальність 

 письмово  мову, державною ну за використаня 

 спілкуватися  включно мовою та стратегію у державної мови  
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 державною професійного іноземною професійній під час 

 мовою. спрямування. мовою для діяльності із спілкування з 

 Здатність Володіти здійснення використан пацієнтами, 

 спілкуватись іноземною професійної ням колегами. 

 іноземною мовою на діяльності і державної  

 мовою. рівні, спілкування. мови та  

  достатньому  іноземної.  

  для    

  професійного    

6. 

 спілкування    

Спроможність Мати сучасні Вміти Використову Нести 

 до ефективної знання в галузі використовуват вати відповідальність за 

 професійної та інформаційних и інформаційні інформаційні безперервний 

 міжособистісн і та та розвиток 

 ої  комунікації комунікаційни комунікаційні комунікаційн професійних знань 

 та х технологій, технології у і технології у та умінь. 

 використання що професійній професійній  

 інформаційно- застосовуються галузі, що діяльності  

 комунікаційни у професійній потребує   

 х технологій. діяльності оновлення та   

   інтеграції   

7. 

  знань.   

Здатність Знати методи Вміти Встановлюва Нести 

 адаптуватись реалізації знань використовуват ти зв’язки із відповідальність за 

 до нових умов у вирішенні и фахові знання суб’єктами якість виконання 

 і ситуації та практичних для адаптації та практичної професійних 

 спроможність завдань дій в новій діяльності. завдань в новій 

 автономно професійної ситуації.  ситуації. 

8. 

діяти у них. діяльності    

Спроможність Знати методи Вміти Встановлюва Нести 

 визначати та реалізації знань використовуват ти зв’язки із відповідальність за 

 вирішувати у виявленні, и фахові знання суб’єктами обгрунтованість 

 проблеми. постановці та для виявлення практичної прийнятих рішень 

  вирішенні та вирішення діяльності з щодо вирішення 

  проблем проблем метою проблем 

  професійної професійної виявлення, професійної 

  діяльності діяльності. постановки діяльності. 

    та вирішення  

    проблем  

    професійної  

9. 

   діяльності.  

Здатність Знати способи Вміти Формувати Нести 

 працювати у колективної використовува комунікацій відповідальність 

 команді, взаємодії під ти знання для ну за безперервний 

 зокрема час роботи у вибору стратегію у професійний  
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 міждисципліна команді стратегії професійній розвиток 

 р-  спілкування діяльності.  

 ній та  під час   

 інтернаціональ  колективної   

10 

ній.  взаємодії   

Дотримання Знати Використовува Дотримува- Нести 

 деонтологічни морально- ти у тись під час персональну 

 х норм у етичні практичній професійної відповідальність 

 професійній принципи діяльності діяльності за дотримання 

 діяльності. медичного морально- морально- морально-етичних 

  спеціаліста і етичні етичних принципів 

  правила принципи принципів медичного 

  професійної медичного медичного спеціаліста і 

  субординації спеціаліста і спеціаліста і правил 

   правила правил професійної 

   професійної професійної субординації. 

   субординації. субординаці  

11 

   ї.  

Спроможність Здатність Вміти Забезпечуват Нести персональну 

 реалізовувати оцінювати здійснювати и якісне відповідність за 

 систему знань і рівень професійну виконання дотримання 

 практичних небезпеки при діяльність з професійної правил безпеки 

 умінь щодо виконанні дотриманням діяльності з при виконанні 

 безпеки професійних правил безпеки дотриманням професійних 

 власного життя завдань власного життя правил завдань 

 і пацієнтів.  і пацієнтів. безпеки  

    власного  

    життя і  

12 

   пацієнтів.  

Спроможність Здатність Знати методи Вміти Встановлювати 

 до самооцінки оцінювати та оцінювання забезпечуват зв’язки для 

 власних забезпечувати показників и забезпечення 

 досягнень та якість при якості якісне якісного 

 підвищення їх виконанні професійної виконання виконання робіт. 

 рівня. професійних діяльності. професійної  

13 

 завдань.  роботи.  

Спроможність Здатність Вміти Забезпечуват Нести персональну 

 оцінювати оцінити стан аналізувати и якісне відповідність за 

 стан навколишнього показники виконання дотримання 

 навколишньог середовища на якості професійних правил збереження 

 о середовища, підставі навколишнього завдань навколишнього 

 сприяти інформації з середовища та в умовах середовища при 

 усуненню його відповідних їх вплив на стан збереження виконанні 

 негативних джерел та його здоров’я навколишньо професійних 

 впливів на можливий населення.. го завдань  
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 здоров’я вплив на  середовища.  

 суспільства. стоматологічне    

14 

 здоров»я.    

Спроможність Знати свої Формувати Здатність Нести 

 діяти соціальні та свою донести відповідальність за 

 соціально громадські громадянську свою свою громадянську 

 відповідально права і свідомість, громадську позицію та 

 та обов’язки вміти діяти та соціальну діяльність 

 громадянсько  відповідно до позицію.  

 свідомо.  неї.   

15 Спроможність Знати правове Виконувати Організовува Нести 

. до  організації забезпечення професійні ти свою відповідальність за 

 правового та основи обов’язки у професійну виконання 

 забезпечення менеджменту правовому полі, діяльність професійних 

 та професійної на основі обов’язки у обов’язків у 

 менеджменту діяльності. сучасних правовому правовому полі. 

 професійної  підходів до полі, на  

 діяльності.  менеджменту основі  

   професійної сучасних  

   діяльності. підходів до  

    менеджмент  

16 
   у  

Лідерство у Знати Виконувати Постійно Нести 

. розробці та інновації, що професійні запроваджув відповідальність за 

 упровадженні можуть бути обов’язки, ати інновації якість виконання 

 інновацій і їх застосовані у використовуюч у практичну професійних 

 використанні професійній и новітні професійну завдань в з 

 у професійній діяльності методи та діяльність. використанням 

 діяльності. лікаря- технології  новітніх 

17 
 стоматолога.   технологій. 

Здатність Знати свої Формувати Здатність Нести 

. реалізувати соціальні та свою донести відповідальність за 

 свої права і громадські громадянську свою свою громадянську 

 обов’язки як права і свідомість, громадську позицію та 

 члена обов’язки як вміти діяти та соціальну діяльність 

 суспільства, члена відповідно до позицію.  

 усвідомлюват суспільства. неї.    

и необхідність 

його сталого 

розвитку, 

верховенства 

права.  

18 Здатність Знати Формувати Здатність Нести  

зберігати та моральні, свою донести відповідальність за 
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 примножувати культурні, громадянську свою свою громадянську 

 моральні, наукові свідомість з громадську позицію та 

 культурні, цінності і урахуванням та соціальну діяльність 

 наукові досягнення моральних, позицію  

 цінності і суспільства. культурних, свідомість  

 досягнення  наукових  з  

 суспільства.  цінностей і урахування  

   досягнень  м  

   суспільства. моральних,  

     культурних  

     , наукових  

     цінностей і  

     досягнень  

     суспільства  

     .  

     .  

 Спеціальні (фахові компетентності)    

1. Спроможність Знати Вміти  Спілкуватис Нести 

 збирати алгоритми проводити  я і персональну 

 медичну стоматологічн стоматологічн взаємодіяти відповідальність 

 інформацію і ого ого  з батьками за правильність 

 аналізувати обстеження обстеження дитини і виконання 

 дані дітей з дітей з  викладачем стоматологічного 

 стоматологічн карієсом та карієсом та під час обстеження дітей 

 ого його його  виконання з карієсом та його 

 обстеження ускладненням ускладненнями стоматологі ускладненнями в 

 дітей з и в в тимчасових і ч- тимчасових і 

 карієсом і його тимчасових і постійних  ного постійних зубах. 

 ускладненням постійних зубах.  обстеження  

 и. зубах.   дітей з  

     карієсом та  

     його  

     ускладнен-  

     нями в  

     тимчасових  

     і постійних  

2. 

    зубах.  

Спроможність Знати Вміти  Спілкувати Нести 

 інтерпретуват показання  до інтерпретуват ся і персональну 

 и   результати призначення и дані взаємодіяти відповідальність 

 лабораторних лабораторних лабораторних з колегами і за   правильність 

 та та та  викладачем інтерпретації 

 інструменталь інструментал інструменталь під час результатів  
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 -  ь- - аналізу лабораторних  та 

 них  них них результатів інструменталь- 

 досліджень, досліджень, досліджень, лабораторн них досліджень, 

 що  що що их та що 

 застосовуютьс застосовуютьс застосовуютьс інструмен- застосовуються 

 я при я при я при тальних при обстеженні 

 обстеженні  обстеженні обстеженні досліджень, дітей з карієсом і 

 дітей з дітей з дітей з що його 

 карієсом і його карієсом і карієсом і його застосовую ускладненнями 

 ускладненням його ускладненнями ться при  

 и.  ускладненням  . обстеженні  

   и.  дітей з  

     карієсом і  

     його  

     ускладнен-  

     нями.  

3. Спроможність Знати Вміти Спілкуватис Нести 

 діагностувати: провідні визначати я і персональну 

 визначати  клінічні попередній, взаємодіяти відповідальність 

 попередній, ознаки карієсу клінічний, з колегами і за правильність 

 клінічний,  та його остаточний, викладачем визначення 

 остаточний, ускладнень в супутній під час попереднього, 

 супутній  тимчасових і діагнози визначення клінічного, 

 діагнози  постійних карієсу та його попередньо остаточного, 

 карієсу та його зубах у дітей ускладнень в го, супутнього 

 ускладнень. на різних тимчасових і клінічного, діагнозів 

   етапах їх постійних остаточного карієсу та його 

   розвитку. зубах у дітей , супутнього ускладнень в 

    на різних діагнозів тимчасових і 

    етапах їх карієсу та постійних зубах у 

    розвитку. його дітей на різних 

     ускладнень етапах їх 

     в розвитку. 

     тимчасових  

     і постійних  

     зубах у  

     дітей на  

     різних  

     етапах їх  

4. 

    розвитку.  

Спроможність Знати сучасні Вміти Спілкуватис Нести 

 планувати та методи планувати та я і персональну 

 проводити  профілактики проводити взаємодіяти відповідальність 

 заходи з  карієсу заходи з з колегами, за правильність  
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 профілактики тимчасових і профілактики батьками, планування та 

 карієсу зубів у постійних карієсу зубів у вчителями проведення 

 дітей. зубів у дітей. дітей різного під час заходів з 

   віку. планування профілактики 

    та карієсу у дітей. 

    проведення  

    заходів з  

    профілакти  

    ки карієсу у  

    дітей.  

5. Спроможність Знати сучасні Вміти Спілкуватис Нести 

 до методи проектувати я і персональну 

 проектування лікування процес взаємодіяти відповідальність 

 процесу карієсу та надання з колегами і за правильність 

 надання його стоматологічн викладачем визначення 

 стоматологічн ускладнень в ої допомоги, під час принципів 

 ої допомоги, тимчасових і визначати визначення лікування карієсу 

 визначення постійних принципів принципів та його 

 принципів зубах у дітей лікування лікування ускладнень в 

 лікування на різних карієсу і його карієсу та тимчасових і 

 карієсу і його етапах їх ускладнень у його постійних зубах у 

 ускладнень у розвитку, які дітей, що ускладнень дітей на різних 

 дітей. засновані на засновані на в етапах їх 

  принципах принципах тимчасових розвитку. 

  доказової доказової і постійних  

  медицини.. медицини. зубах у  

    дітей на  

    різних  

    етапах їх  

6. 

   розвитку.  

Спроможність Знати основні Вміти Спілкуватис Нести 

 визначати принципи визначати я і персональну 

 раціональний раціонального раціональний взаємодіяти відповідальність 

 режим харчування, режим з і за правильність 

 харчування що можуть харчування викладачем визначення 

 при  лікуванні бути при лікуванні і батьками раціонального 

 карієсу і його застосовані карієсу і його при режиму 

 ускладнень  у при лікуванні ускладнень у визначенні харчування при 

 дітей. карієсу і його дітей. раціонально лікуванні карієсу і 

  ускладнень у  го режиму його ускладнень у 

  дітей.  харчування дітей.. 

    при  

    лікуванні  

    карієсу і   
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    його  

    ускладнень  

7. 

   у дітей.  

Спроможність Знати Вміти Спілкуватис Нести 

 визначати особливості виконувати я і персональну 

 тактику перебігу відповідно до взаємодіяти відповідальність 

 ведення дітей карієсу та алгоритмів з батьками і за правильність 

 з карієсом і його стоматологічні викладачем виконання 

 його ускладнень в маніпуляції під час стоматологіч- 

 ускладненням тимчасових і для лікування виконання них маніпуляцій 

 и та супутніми постійних карієсу та його стоматологі для лікування 

 соматичними зубах у дітей ускладнень в ч- карієсу та його 

 захворювання із супутніми тимчасових і них ускладнень в 

 ми. соматичними постійних маніпуляцій тимчасових і 

  захворювання зубах у дітей із для постійних зубах у 

  ми. супутніми лікування дітей із супутніми 

   соматичними карієсу та соматичними 

   захворювання його захворюваннями. 

   ми. ускладнень   . 

    в  

    тимчасових  

    і постійних  

    зубах у  

    дітей із  

    супутніми  

    соматичним  

    и  

    захворюван  

8. 

   нями.  

Спроможність Знати Вміти Спілкуватис Нести 

 виконувати алгоритми виконувати я і персональну 

 медичні та виконання відповідно до взаємодіяти відповідальність 

 стоматологічні стоматологічн алгоритмів з колегами і за правильність 

 маніпуляції их стоматологічні викладачем виконання на 

 при лікуванні маніпуляцій маніпуляції під час фантомах 

 карієсу та його під час для лікування виконання стоматологічних 

 ускладнень в лікування карієсу та його стоматологі маніпуляцій 

 тимчасових і карієсу та ускладнень в ч- лікування карієсу 

 постійних його тимчасових і них та його 

 зубах у дітей. ускладнень в постійних маніпуляцій ускладнень в 

  тимчасових і зубах у дітей для тимчасових і 

  постійних на різних лікування постійних зубах у 

  зубах у дітей етапах їх карієсу та дітей на різних 

  на різних розвитку. його етапах їх 

  етапах їх  ускладнень розвитку.  
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розвитку. в  

тимчасових 

і постійних 

зубах у 

дітей на 

різних 

етапах їх 

розвитку. 
 
 

 

9. Спроможність Знати сучасні Вміти Встановлюва Нести 

 проводити клінічні застосовувати ти зв’язки із відповідальність за 

 лікування з настанови і сучасні суб’єктами обгрунтованість 

 карієсу і його протоколи клінічні практичної прийнятих рішень 

 ускладнень в лікування настанови і діяльності з щодо вирішення 

 тимчасових і основних протоколи при метою проблем 

 постійних захворювань лікуванні виявлення, професійної 

 зубах у дітей.. органів і основних постановки діяльності. 

   тканин захворювань та вирішення  

   ротової органів і проблем  

   порожнини у тканин ротової професійної  

   дітей. порожнини у діяльності.  

10 
   дітей.   

Спроможність Знати сучасні Вміти Встановлюва Нести 

. до організації методи організувати і ти зв’язки із відповідальність за 

 та проведення скринінгового провести суб’єктами обгрунтованість 

 скринінгового обстеження в скринінгове практичної прийнятих рішень 

 обстеження стоматології з обстеження з діяльності з щодо вирішення 

 для виявлення метою метою метою проблем 

 груп ризику виявлення виявлення виявлення, професійної 

 розвитку груп ризику груп ризику постановки діяльності. 

 карієсу.  розвитку та вирішення  

    карієсу і проблем  

    захорбвань професійної  

    пародонта у діяльності.  

11 
   дітей   

Спроможність Знати основні Вміти Встановлюва Нести 

. оцінювати параметри, що аналізувати ти зв’язки із відповідальність за 

 вплив характеризую параметри, що суб’єктами обгрунтованість 

 навколишньог ть стан характеризуют практичної прийнятих рішень 

 о середовища навколишньог ь стан діяльності з щодо вирішення 

 на стан о природного навколишньог метою проблем 

 здоров’я середовища та о природного виявлення, професійної 

 населення. їхній вплив на середовища та постановки діяльності. 

   здоров’я їхній вплив на та вирішення  
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  дитячого здоров’я проблем  

  населення дитячого професійної  

12 
  населення діяльності.  

Спроможність Знати форми Вміти Встановлюва Нести персональну 

. ведення нормативної правильно ти зв’язки із відповідальність за 

 нормативної медичної вносити суб’єктами якість ведення 

 медичної стоматологічн необхідну практичної медичної 

 документації. ої інформацію у діяльності. стоматологічної 

  документації медичну  документації. 

   стоматологічн   

   у   

13 
  документацію   

Опрацювання Знати джерела Вміти Встановлюва Нести 

. державної, державної, аналізувати ти зв’язки із відповідальність за 

 соціальної та соціальної та інформацію з суб’єктами обгрунтованість 

 медичної медичної джерел практичної прийнятих рішень 

 інформації. інформації державної, діяльності. щодо вирішення 

   соціальної та  проблем 

   медичної  професійної 

   інформації  діяльності. 

14 Спроможність Знати Вміти Встановлюва Нести 

. до організації реабілітаційні проводити ти зв’язки із відповідальність за 

 та проведення заходи, що реабілітаційні суб’єктами обгрунтованість 

 реабілітаційни можуть бути заходи при практичної прийнятих рішень 

 х заходів у застосовані лікуванні діяльності. щодо вирішення 

 дітей із при лікуванні карієсу, його  проблем 

 захворювання карієсу і його ускладнень і  професійної 

 ми органів ускладнень у травматичних  діяльності. 

 ротової дітей уражень зубів   

 порожнини.  у дітей   

15 Спроможність Знати свої Формувати Здатність Нести 

. до  правового соціальні та свою відстояти відповідальність за 

 забезпечення громадські громадянську свою свою громадянську 

 власної права і свідомість, громадянськ позицію та 

 професійної обов’язки як вміти діяти у та діяльність 

 діяльності. лікаря- відповідно до соціальну  

  стоматолога професійних позицію.  

   прав і   

   обов’язків.    
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РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню 

яких сприяє навчальна дисципліна “Дитяча терапевтична стоматологія”: 

1. Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми за стандартними 

методиками, використовуючи дані анамнезу, огляду дитини; встановлювати 

вірогідний нозологічний або попередній клінічний діагноз при карієсі та його 

ускладненнях в тимчасових і постійних зубів у дітей.  

2.Збирати медичну інформацію про загальний стан, оцінювати психомоторний 

та фізичний розвиток дитини; на підставі результатів клінічних і додаткових 

методів досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу карієсу та його 

ускладнень в тимчасових і постійних зуба. 

3. Призначати та аналізувати додаткові (обов’язкові та за вибором) методи 

обстеження (рентгенологічні, функціональні та ін.) у дітей з карієсом та його 

ускладненнями для проведення діагностики та диференційної діагностики. 

4. Визначати остаточний клінічний діагноз карієсу та його ускладнень в 

тимчасових і постійних зубах у дітей, дотримуючись відповідних етичних і 

юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного 

аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, додаткового 

обстеження, проведення диференційної діагностики під контролем лікаря-

керівника в умовах лікувальної установи. 

5. Планувати та втілювати заходи із профілактики стоматологічних 

захворювань серед дитячого населення для запобігання розповсюдження 

карієсу зубів. 

6. Аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової й 

індивідуальної, загальної та локальної медикаментозної та немедикаментозної 

профілактики карієсу зубів. 

7. Визначати вид лікування карієсу та його ускладнень в тимчасових і 

постійних зубах у дітей шляхом прийняття обґрунтованого рішення за 

існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

8 Визначати раціональний режим харчування при лікуванні карієсу та його 

ускладнень в тимчасових і постійних зубах у дітей на підставі попереднього або 

остаточного клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого рішення за 

існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

9 Визначати тактику ведення дітей з карієсом і його ускладненнями та 

супутніми соматичними захворюваннями шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

10. Проводити лікування карієсу та його ускладнень в тимчасових і постійних 

зубах у дітей за існуючими алгоритмами та стандартними схемами під 

контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи.. 

11.Оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров’я населення та 

розвиток карієсу і не каріозних уражень твердих тканин тимчасових постійних 

зубів у дітей. 

12.Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології при лакуванні карієсу і 

його ускладнень в тимчасових і постійних зубах у дітей. 

 

 



Результати навчання для дисципліни. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Дитяча терапевтична 

стоматологія” студент повинен знати:  
- основні етапи розвитку тимчасових і постійних зубів; 

- терміни прорізування і формування коренів тимчасових і постійних зубів; 

- сучасні уявлення про етіологію та патогенез карієсу зубів у дітей; 

- аналізувати розповсюдженість та інтенсивність карієсу зубів у дітей в 

віковому аспекті та чинники, що впливають на ці показники; 

- клінічну класифікацію карієсу зубів та формулювання діагнозу карієсу; - 

закономірності клінічного перебігу карієсу тимчасових зубів в 

залежності від віку дитини; - особливості перебігу карієсу в постійних зубах в 

залежності від етапу 

розвитку зуба; - діагностичні та диференційно-діагностичні ознаки карієсу 

тимчасових і 

постійних зубів у дітей; - лікування карієсу тимчасових і 

постійних зубів у дітей; 

- вибір пломбувальних матеріалів і лікарських засобів для лікування 

карієсу тимчасових і постійних зубів у дітей у різні вікові періоди; 

- помилки і ускладнення при лікуванні карієсу тимчасових і постійних 

зубів у дітей, їх попередження та усунення; 

- класифікацію некаріозних уражень зубів у дітей та формулювання 

діагнозу; 

- клінічні особливості некаріозних уражень зубів у дітей та мати уявлення 

про необхідність мультидисцплінарного підходу до їх лікування; 

- анатомо-фізіологічні особливості пульпи тимчасових та постійних зубів 

на різних етапах їх розвитку; 

- сучасні уявлення про етіологію і патогенез пульпіту в тимчасових і 

постійних зубах у дітей; 

- класифікацію пульпіту; 

- закономірності клінічного перебігу пульпіту в тимчасових і постійних 

зубах у дітей різного віку; 

- діагностичні та диференційно-діагностичні ознаки пульпіту тимчасових і 

постійних зубів у дітей; 

- методи лікування пульпіту; алгоритми виконання основних методів 

лікування пульпіту і у дітей; 

- помилки та ускладнення при лікуванні пульпіту у дітей, їх попередження 

та усунення; 

- анатомо-фізіологічні особливості періодонту тимчасових та постійних 

зубів на різних етапах їх розвитку; 

- сучасні уявлення про етіологію і патогенез періодонтиту в тимчасових і 

постійних зубах у дітей; 

- класифікацію періодонтиту; 

- закономірності клінічного перебігу періодонтиту в тимчасових і 

постійних зубах у дітей різного віку; 

- діагностичні та диференційно-діагностичні ознаки періодонтиту 

тимчасових і постійних зубів у дітей; 

- вибір методу лікування періодонтиту, алгоритми виконання 

консервативного методу лікування періодонтиту; 



- помилки та ускладнення при лікуванні періодонтиту у дітей, методи їх 

попередження та усунення; 

- клініку, діагностику та принципи лікування травматичних уражень 

тимчасових і постійних зубів у дітей. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Дитяча терапевтична 

стоматологія” студент повинен вміти: 

- проводити діагностику та диференційну діагностику різних форм 

карієсу тимчасових зубів у дітей різного віку; 

- проводити лікування карієсу тимчасових зубів у дітей різними методами 

(ремінералізувальна терапія, глибоке фторування емалі і дентину АРТ-

методика, препарування і пломбування різними пломбувальними матеріалами); 

- проводити діагностику і диференційну діагностику різних форм карієсу 

постійних зубів у дітей різного віку; 

- вміти обирати пломбувальні матеріали для лікування карієсу і 

некаріозних уражень зубів у дітей; 

- проводити діагностику і диференційну діагностику різних форм 

некаріозних уражень зубів у дітей різного віку; 

- визначати лікувальну тактику та проводити лікування різних форм 

некаріозних уражень зубів у дітей різного віку.; 

- проводити лікування карієсу постійних зубів у дітей різними методами 

(ремінералізуюча терапія, глибоке фторування, профілактичне пломбування, 

препарування і пломбування різними пломбувальними матеріалами); 

- призначати загальне лікування карієсу зубів дітям з декомпенсованою 

формою карієсу та супутніми соматичними захворюваннями; 

- діагностувати та проводити диференційну діагностику різних форм 

пульпіту в тимчасових і постійних зубах у дітей; 

- обирати метод лікування пульпіту тимчасового або постійного зуба в 

залежності від форми пульпіту, етапу розвитку зуба та інших чинників; 

- проводити лікування пульпіту в тимчасових і постійних зубах у дітей з 

використанням різних методів; 
- діагностувати та проводити диференційну діагностику різних форм 

періодонтиту в тимчасових і постійних зубах у дітей; 

- обирати метод лікування періодонтиту тимчасового або постійного зуба в 

залежності від форми періодонтиту, етапу розвитку зуба та інших 

чинників; 

- проводити лікування періодонтиту в тимчасових і постійних зубах у 

дітей з використанням різних методів; 

- діагностувати різні види травматичних уражень тимчасових і постійних 

зубів у дітей; 

- визначати лікувальну тактику та проводити лікування різних видів 

травматичних уражень тимчасових і постійних зубів у дітей; 

- інтерпретувати дані рентгенологічного дослідження при карієсі і його 

ускладненнях у дітей різного віку; 

- знати помилки і ускладнення, що можуть виникнути при ендодонтичному 

лікуванні у дітей, способи їх попередження і усунення. 
 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 



На вивчення навчальної дисципліни “Дитяча терапевтична стоматологія” (4- 

й рік навчання, 7/8 семестри) передбачено 120 академічних годин, або 4 

кредити ЄКТС. 

З них: 80 годин – аудиторних (20 годин лекцій та 60 годин практичних 

занять) та 40 годин СРС (самостійної роботи студентів). 

Тривалість практичного заняття – 2 академічні години (13 занять) у 7 

семестрі та 2 академічні години (17 занять) у 8 семестрі. 

Тривалість лекції – 2 академічні години (10 годин лекцій у 7 семестрі та 10 

години лекцій у 8 семестрі). 

Самостійна робота студентів – 24 години у 7 та 16 годин у 8 семестрі. 
 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1: “Карієс, некаріозні ураження, ускладнення карієсу тимчасових і постійних 

зубів у дітей: клініка, діагностика, лікування” 

(4-й рік навчання) 

Змістовий модуль 1. “Ураження твердих тканин тимчасових і постійних зубів у дітей: 

карієс, гіпоплазія емалі, флюороз, спадкові вади розвитку: етіологія, патогенез, клінічні 

прояви, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика”. 

 

Тема №1. Основні 

етапи розвитку 

тимчасових і постійних 

зубів. Строки закладки, 

мінералізації, 

прорізування і 

формування 

тимчасових і постійних 

зубів у дітей. 

Визначення чинників, 

що  впливають на 

процеси розвитку зубів 

у дітей. 

3 1 2    

 

 

 

 

 

      

Тема №2. Карієс 

тимчасових зубів у 

дітей. Закономірності 

клінічних проявів і 

перебігу. Діагностика, 

диференціальна 

діагностик, лікування. 

Особливості 

препарування та 

пломбування каріозних 

порожнин, вибір 

пломбувальних 

матеріалів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

2    

 

 

 

 

 

 

5 

      

Тема  №3. Карієс 

постійних зубів у дітей. 

Закономірності 

 

 

 

 

 

 

2    

 

 

      



клінічних проявів і 

перебігу. Діагностика, 

диференціальна 

діагностика, лікування 

Препарування та 

пломбування каріозних 

порожнин при різних 

формах карієсу. Вибір 

пломбувальних 

матеріалів.  

 

 

8,5 

0,5 5 

Тема  №4. Загальне 

лікування карієсу: 

планування, методи. 

 

 1 2          

Тема  №5. Помилки та 

ускладнення при 

лікуванні карієсу у 

дітей різного віку. Їх 

запобігання та 

усунення. 

 

 

 

6,5 

 

 

1 

2    

 

3 

      

Тема  №6-7: Некаріозні 

ураження твердих 

тканин зубів у дітей: 

гіпоплазія, флюороз. 

Етіологія, клініка, 

діагностика, 

диференціальна 

діагностика, лікування, 

профілактика. 

Спадкові вади 

розвитку твердих 

тканин зубів: 

недосконалий 

амелогенез, 

дентиногенез, 

дисплазія Стентона-

Капдепона. Клініка, 

діагностика, тактика 

дитячого стоматолога. 

 

 

 

 

 

 

 

6,5 

 

 

 

 

 

1 

2    

 

 

 

 

3 

      

 

Змістовий модуль 2. “Пульпіт тимчасових і постійних зубів у дітей: етіологія, 

патогенез, клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, лікування”. 

 

Тема №8: Пульпіт 

тимчасових зубів у 

дітей. Закономірності 

клінічного перебігу у 

дітей різного віку. 

Клініка, діагностика, 

диференціальна 

діагностика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

2 

      



Тема №9 Вибір методу 

лікування пульпіту в 

тимчасових зубах у 

дітей в залежності від 

форми пульпіту та 

етапу розвитку зуба. 

 1 2          

Тема №10: Пульпіт 

постійних зубів у дітей. 

Закономірності 

клінічних проявів у 

дітей різного віку. 

Клініка, діагностика, 

диференціальна 

діагностика. Вибір 

методу лікування 

пульпіту в постійних 

зубах у дітей в 

залежності від форми 

пульпіту та етапу 

розвитку зуба. 

Консервативний метод. 

Показання, методика 

виконання, контроль 

ефективності, прогноз. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2    

 

 

 

 

 

 

 

      

Тема №11: Лікування 

пульпіту постійних 

зубів у дітей. Вітальна і 

девітальна ампутація 

та екстирпація пульпи. 

Показання, методика 

виконання, вибір 

пломбувальних 

матеріалів для 

кореневих пломб. 

 

 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

 

 

2    

 

2 

      

Тема№12-13: Помилки 

і ускладнення в 

лікуванні пульпіту 

тимчасових і постійних 

зубів у дітей. Їх 

запобігання та 

усунення. 

 

 

4 

1 2          

Всього  60 10 26   24       

 

Змістовий модуль 3. “Періодонтит тимчасових і постійних зубів у дітей: етіологія, 

патогенез, клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, лікування, 

профілактика”. 

 



Тема №1 Періодонтит 

тимчасових зубів у 

дітей. Закономірності 

клінічного перебігу. 

Діагностика, 

рентгенологічна і 

диференційна  

діагностика.  

7 1 2          

Тема  № 2: 

Періодонтит 

тимчасових зубів у 

дітей. Вибір методу 

лікування. Особливості 

ендодонтичних 

втручань в тимчасових 

зубах. Прогноз.Вплив 

періодонтиту 

тимчасового зуба на 

зачаток постійного 

зубу. 

 

 

 

 

 

 

3,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

2    

 

 

 

 

 

 

      

Тема №3: 

Рентгенологічна 

діагностика карієсу 

зубів і його 

ускладнень у дітей.  

Межі консервативного 

лікування 

тимчасових зубів із 

періодонтитом. 

 

 

3,5 

 

 

1 

 

2    

 

 

      

 Тема  №4: Вибір 

методу лікування 

періодонтиту 

тимчасових зубів. 

Особливості 

ендодонтичного 

втручань при лікуванні 

періодонтиту в 

тимчасових зубах. 

Прогноз. 

 

3,5 1 2          

Тема  №5: Помилки та 

ускладнення в 

діагностиці та 

лікуванні періодонтиту 

тимчасових зубів у 

дітей. Їх попередження 

та усунення 

 

 

 

3,5 

 

 

 

0,5 

2    

 

 

 

 

      

Тема №6: Періодонтит 

постійних зубів у дітей. 

Закономірності 

клінічного перебігу. 

Діагностика, 

рентгенологічна і 

диференційна 

діагностика. 

 

 

 

3,5 

 

 

 

0,5 

    

 

 

 

      



Тема  № 7-8: 

Особливості 

ендодонтичних 

втручань у постійних 

зубах 

з несформованим 

коренем. Прогноз. 

 

 

6,5 

 

 

0,5 

2    

 

3 

      

Тема  № 9-10: 

Особливості 

ендодонтичних 

втручань у постійних 

зубах 

із сформованим 

коренем. Прогноз. 

 

 

7 

 

 

1 

2    

 

3 

      

Тема  № 11: 

Травматичні ураження 

тимчасових зубів у 

дітей. 

Причини, клініка, 

діагностика 

 

 

3 

1 2          

Тема  № 12: 

Особливості лікування 

травматичних уражень 

тимчасових зубів у 

дітей 

 

 

3 

1 2          

Тема  № 13: 

Травматичні ураження 

постійних  зубів у 

дітей. 

Причини, клініка, 

діагностика 

 

3 

1 2          

Тема  № 14: 

Особливості лікування 

травматичних уражень 

постійних 

зубів у дітей. 

3 1 2          

Тема  № 15-16: Захист 

історії хвороби 

9  2   6       

Тема  № 17: Дифзалік  

 

8 

 2    

 

4 

      

Разом за змістовим 

модулем 3 

 

60 

 

10 

 

34 

   

16 

      

 

Усього годин 

 

120 

 

20 

 

60 

   

40 

      

 

Тематичний план лекцій з дитячої терапевтичної стоматології 

7 СЕМЕСТР 
 

№ 

п\п 

Тема лекцій Кіль-  

кість 

годин 

1-2 Карієс зубів у дітей. Етіологія і патогенез карієсу. 

Класифікація. Клініка, діагностика та  лікування карієсу 

4 



 

4. Тематичний план практичних занять з дитячої терапевтичної 

стоматології , 7 семестр 

№ 

п\п 

Тема К-ть 

годин 

1 Основні етапи розвитку тимчасових і постійних зубів. Строки закладки, 

мінералізації, прорізування і формування тимчасових і постійних зубів у дітей. 

Визначення чинників, що  впливають на процеси розвитку зубів у дітей. 

2 

2 Карієс тимчасових зубів у дітей. Закономірності клінічних проявів і перебігу. 

Діагностика, диференціальна діагностика, лікування. Особливості 

препарування та пломбування каріозних порожнин, вибір пломбувальних 

матеріалів. 

2 

3 Карієс постійних зубів у дітей. Закономірності клінічних проявів і перебігу. 

Діагностика, диференціальна діагностика, лікування Препарування та 

пломбування каріозних порожнин при різних формах карієсу. Вибір 

пломбувальних матеріалів.  

2 

4 Загальне лікування карієсу: планування, методи. 2 

5 Помилки та ускладнення при лікуванні карієсу у дітей різного віку. Їх 

запобігання та усунення. 

2 

6 Некаріозні ураження твердих тканин зубів у дітей: гіпоплазія, флюороз. 

Етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, 

профілактика. 

 

2 

7 Спадкові вади розвитку твердих тканин зубів: недосконалий амелогенез, 

дентиногенез, дисплазія Стентона-Капдепона. Клініка, діагностика, тактика 

дитячого стоматолога. 

2 

8 Пульпіт тимчасових зубів у дітей. Закономірності клінічного перебігу у дітей 

різного віку. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика. 

2 

9 Вибір методу лікування пульпіту в тимчасових зубах у дітей в залежності від 

форми пульпіту та етапу розвитку зуба. 

2 

10 Пульпіт постійних зубів у дітей. Закономірності клінічних проявів у дітей 

різного віку. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Вибір методу 

лікування пульпіту в постійних зубах у дітей в залежності від форми пульпіту 

та етапу розвитку зуба. Консервативний метод. Показання, методика 

виконання, контроль ефективності, прогноз. 

2 

11 Лікування пульпіту постійних зубів у дітей. Вітальна і девітальна ампутація та  

тимчасових та постійних зубів у дітей. Некаріозні ураження 

твердих тканин зубів  у дітей: гіпоплазія, флюороз. Спадкові 

вади розвитку твердих тканин зубів: недосконалий амелогенез, 

дентиногенез, дисплазія Стентона-Капдепона.  Етіологія, 

клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, 

профілактика. 

3 Анатомія і фізіологія пульпи тимчасових та постійних зубів у 

дітей. Етіологія і патогенез пульпіту. Класифікація. Клініка, 

діагностика та диференційна діагностика. 

2 

4-5 Лікування пульпітів тимчасових та постійних зубів у дітей. 4 

 Всього годин 10 



екстирпація пульпи. Показання, методика виконання, вибір пломбувальних 

матеріалів для кореневих пломб. 
12 Помилки і ускладнення в лікуванні пульпіту тимчасових  зубів у дітей. Їх 

запобігання та усунення. 

 

13 Помилки і ускладнення в лікуванні пульпіту постійних зубів у дітей. Їх 

запобігання та усунення. 

 

 Всього 26 
 

5.Темплан самостійної роботи студентів, 7 семестр 
 

№ 

пп 

Тема занять К-ть годин Види 

контролю 
1 Самостійне опрацювання тем, які не входять 

до плану аудиторних занять, теми 1-4 

  

 1. Сучасні погляди на механізм розвитку 

карієсу зубів. Розробка фільму про 

етіопатогенез карієсу за допомогою сучасних 

комп’ютерних програм. 

10 Фыльм-

презентація 

 2. Відновлення тимчасових зубів у дітей із 

застосуванням стандартних металевих 

коронок та целулоїдних ковпачків  

3 Реферет, 

презентація 

 3. Естетична реставрація постійних зубів у дітей 

із застосуванням сучасних композиційних 

матеріалів. Оптичні властивості постійних зубів 

у дітей та підлітків 

3 Реферет, 

презентація 

 4. Застосування сучасних ендодонтичних 

технік при лікуванні ускладнень карієсу в 

тимчасових і постійних зубах у дітей. 

Машинні та ручні техніки, ультразвукова та 

лазерна обробка кореневих каналів 

4 Реферет, 

презентація 

2 Підготовка до  Дифзаліку 4 Питання до 

заліку 

 Всього годин 24  
 

7. Індивідуальні завдання (історії хвороб, судово-медичні акти, акти 

токсикологічних досліджень, курсові та дипломні, магістерські роботи) не 

передбачені. 

8.Тематичний план лекцій з дитячої терапевтичної стоматології 

8 СЕМЕСТР 
 

 
 
 
 
 

 

               

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Тема лекцій Кіль-  

кість 

годин 

1 Анатомо-гістологічна будова та функції періодонту в різні 

вікові періоди у дітей.  

2 

2-3 Етіологія і патогенез періодонту. Класифікація. Клініка, 

діагностика та диференційна діагностика періодонту у дітей. 

4 

4 Лікування періодонтиту тимчасових зубів у дітей. 2 

5 Лікування періодонтиту постійних зубів у дітей. 2 

 Всього годин 10 



9.Тематичний план практичних  занять з дитячої 

терапевтичної стоматології, 8 семестр 
 

№  Тема К-ть 

годин 

1 Періодонтит тимчасових зубів у дітей. Закономірності клінічного 

перебігу. Діагностика, рентгенологічна і диференційна  діагностика. 

2 

2 Періодонтит тимчасових зубів у дітей. Вибір методу лікування. 

Особливості ендодонтичних втручань в тимчасових зубах. 

Прогноз.Вплив періодонтиту тимчасового зуба на зачаток 

постійного зубу. 

2 

3 Рентгенологічна діагностика карієсу зубів і його 

ускладнень у дітей.  Межі консервативного лікування 

тимчасових зубів із періодонтитом. 

2 

4 Вибір методу лікування періодонтиту тимчасових зубів. 

Особливості ендодонтичного втручань при лікуванні 

періодонтиту в тимчасових зубах. Прогноз. 

2 

5 Помилки та ускладнення при ендодонтичному лікуванні 

тимчасових зубів у дітей. Їх попередження та усунення 

2 

6 Періодонтит постійних зубів у дітей. Закономірності 

клінічного перебігу. Діагностика, рентгенологічна і 

диференційна діагностика. 

2 

7-8 Особливості ендодонтичних втручань у постійних зубах 

з несформованим коренем. Прогноз. 

4 

9-10 Особливості ендодонтичних втручань у постійних зубах 

із сформованим коренем. Прогноз. 

4 

11 Травматичні ураження тимчасових зубів у дітей. 

Причини, клініка, діагностика 

2 

12 Особливості лікування 

травматичних уражень тимчасових зубів у дітей 

2 

13 Травматичні ураження постійних  зубів у дітей. 

Причини, клініка, діагностика 

2 

14 Особливості лікування травматичних уражень постійних 

зубів у дітей. 

2 

15 Захист історії хвороби 2 

16 Захист історії хвороби 2 

17 Дифзалік 2 

 Всього годин 34 
 

 

10.Тематичний план самостійної роботи студентів, 8 

семестр   

№ 

пп 

Тема занять К-ть 

годин 

Види 

контрол

ю 
1 Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану 

аудиторних занять, теми 1-2 

6  

 1.Пломбування кореневих каналів постійних зубів у дітей із  

застосуванням  розігрітої  та  термопластифікованої гутаперчі. 
3 Реферет, 

презентація 



 2.Застосування матеріалів Прорут  МТА, биокерамики при 

ендодонтичних втручаннях у постійних зубах 

з несформованим коренем. 

3 Реферет, 

презентація 

2 Написання історії хвороби 6  

3 Підготовка до  Дифзаліку 4 Питання до 

заліку 
 Всього годин 16  

 
 

ПЕРЕЛІК  ТЕОРЕТИЧНИХ  ПИТАНЬ  

для підготовки студентів до заліку з дисципліни “Дитяча 

терапевтична стоматологія” МОДУЛЬ: “Карієс, некаріозні ураження, 

ускладнення карієсу тимчасових і постійних зубів у дітей: діагностика, 

лікування”  

Змістовий модуль №1. “Ураження твердих тканин тимчасових і постійних 

зубів у дітей:  

карієс, гіпоплазія емалі, флюороз, спадкові вади розвитку: етіологія, 

патогенез, клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, 

лікування”. 

1. Розвиток зуба. Джерела розвитку тканин зуба в ембріогенезі. Механізм 

утворення дентину та емалі.  

2. Етапи розвитку тимчасових зубів.  

3. Етапи розвитку постійних зубів.  

4. Терміни прорізування та формування коренів тимчасових зубів. Ознаки 

фізіологічного прорізування.  

5. Терміни прорізування та формування коренів постійних зубів.  

6. Рентгенологічні стадії формування кореня постійного зуба. Їх 

характеристика.  

7. Типи резорбції коренів тимчасових зубів  за Т. Ф. Виноградовою.  Їх 

рентгенологічна характеристика.  

8. Анатомічна будова тимчасових зубів. Гістологічна будова твердих тканин 

тимчасових зубів.  

9. Анатомічна будова постійних зубів у дітей. Анатомо-гістологічні 

особливості будови постійних зубів із несформованим коренем.  

10. Етапи препарування каріозної порожнини. Інструменти для препарування 

та їх вибір. Особливості препарування каріозних порожнин І-У класів в 

тимчасових і постійних зубах у залежності від виду пломбувального 

матеріалу.  

11. Препарування та пломбування каріозних порожнин I класу в тимчасових і 

постійних зубах у дітей.  

12. Препарування та пломбування каріозних порожнин II класу в тимчасових 

і постійних зубах у дітей. Відновлення контактного пункту.  

13. Препарування та пломбування каріозних порожнин III класу в 

тимчасових і постійних зубах у дітей.  



14. Препарування та пломбування каріозних порожнин IV класу в 

тимчасових і постійних зубах у дітей.  

15. Препарування та пломбування каріозних порожнин V класу в тимчасових 

і постійних зубах у дітей.  

16. Класифікація пломбувальних матеріалів. Вибір стоматологічних 

матеріалів для лікування карієсу в постійних зубах у дітей.  

17. Цинк-фосфатні, силікатні та силіко-фосфатні цементи. Склад, основні 

фізико-хімічні властивості, показання до застосування в тимчасових і 

постійних зубах. Техніка приготування та пломбування.  

18. Срібна амальгама. Склад, основні фізико-хімічні властивості, показання 

до застосування в тимчасових і постійних зубах. Техніка приготування та 

пломбування.  

19. Склоіономерні цементи. Склад, основні фізико-хімічні властивості, 

показання до застосування в тимчасових і постійних зубах у дітей. 

Техніка приготування та пломбування.  

20. Композиційні матеріали хімічного тверднення. Види, основні фізико-

хімічні властивості, показання до застосування в тимчасових і постійних 

зубах у дітей. Техніка приготування та пломбування.  

21. Фотополімерні композиційні матеріали. Види, основні фізико-хімічні 

властивості, показання до застосування в тимчасових і постійних зубах у 

дітей. Техніка пломбування.. Етапи пломбування постійних зубів у дітей.  

22. Компомери. Основні фізико-хімічні властивості, показання до 

застосування в тимчасових і постійних зубах у дітей. Техніка 

приготування та пломбування.  

23. Етіологія та патогенез карієсу зубів. Загальні та місцеві карієсогенні 

чинники.  

24. Зубна бляшка. Її будова, механізми утворення, вплив на емаль зуба.  

25. Емаль зуба. Її вікові особливості, зв’язок будови емалі з клінічними 

проявами карієсу зубів у дітей.  

26. Механізм демінералізації емалі. Патоморфологічні зміни в емалі при 

гострому початковому карієсі.  

27. Патоморфологічні зміни в дентині, зумовленні каріозним ураженням.  

28. Класифікація карієсу зубів. Оцінка активності каріозного процесу у дітей 

за Т. Ф. Виноградовою.  

29. Клініка, діагностика і диференційна діагностика карієсу тимчасових зубів 

на стадії формування кореня.  

30. Клініка, діагностика і диференційна діагностика карієсу тимчасових зубів 

на стадії сформованого кореня.  

31. Клініка, діагностика і диференційна діагностика карієсу тимчасових зубів 

на стадії резорбції кореня.  

32. Імпрегнаційний метод лікування карієсу тимчасових зубів. Показання, 

методика виконання. Механізм дії нітрату срібла на тверді тканин зубів.  



33. Лікування карієсу тимчасових зубів шляхом препарування та 

пломбування. Сучасні техніки препарування тимчасових зубів (в тому 

числі ART-методика, методика хіміко-механічного видалення каріозного 

дентину).  

34. Сучасні пломбувальні матеріали, що застосовуються при лікуванні 

карієсу тимчасових зубів. Їх вибір в залежності від стадії розвитку зуба.  

35. Клініка,  діагностика  і  диференційна  діагностика 

 карієсу  постійних  зубів  на  стадії несформованого кореня.  

36. Клініка, діагностика, диференційна діагностика і лікування гострого 

початкового карієсу постійних зубів у дітей. Клініка, діагностика і 

диференційна діагностика і лікування поверхневого карієсу постійних 

зубів у дітей.  

37. Клініка, діагностика і диференційна діагностика і лікування середнього 

карієсу постійних зубів у дітей.  

38. Клініка, діагностика і диференційна діагностика і лікування глибокого 

карієсу постійних зубів у дітей.  

39. Лікувальні та ізолювальні прокладки, що використовуються при лікуванні 

карієсу зубів у дітей.  

Види, властивості, показання до застосування.  

40. Диференційна діагностика карієсу та його ускладнень в постійних зубах у 

дітей.  

41. Лікування гострого початкового карієсу постійних зубів у дітей 

(ремінералізуюча терапія, глибоке фторування). Методика, лікарські 

засоби, механізм їх дії. Критерії ефективності.  

42. Вибір пломбувальних матеріалів при лікуванні карієсу постійних зубів у 

дітей в різні вікові періоди.  

43. Лікування гострого глибокого карієсу в тимчасових і постійних зубах у 

дітей. Методика, вибір лікарських засобів, механізм їх дії.  

44. Декомпенсована форма карієсу зубів у дітей. Причини розвитку, 

діагностика, тактика дитячого стоматолога. План лікування.  

45. Загальне лікування карієсу зубів у дітей. Показання до призначення, 

характеристика лікарських засобів, що застосовуються.  

46. Профілактичне пломбування при лікуванні карієсу постійних зубів у 

дітей. Методика виконання та стоматологічні матеріали, що 

застосовуються.  

47. Помилки та ускладнення при лікуванні карієсу зубів у дітей. Їх 

попередження та усунення.  

48. Класифікація некаріозних уражень зубів за М. І. Грошиковим, Т. Ф. 

Виноградовою.  

49. Системна гіпоплазія емалі. Причини розвитку. Клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування.  



50. Місцева гіпоплазія емалі. Причини розвитку. Клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування і профілактика.  

51. Флюороз. Причини розвитку. Класифікація флюороза. Характеристика 

основних клінічних форм флюороза. Лікування та профілактика.  

52. Спадкові вади розвитку твердих тканин зубів: недосконалий амелогенез, 

недосконалий дентиногенез, синдром Стейнтона-Капдепона. Клініка, 

діагностика, тактика лікування.  

53. Диференційна діагностика початкових форм карієсу, гіпоплазії та 

флюорозу постійних зубів у дітей.  

Змістовий модуль №2.“Пульпіт тимчасових і постійних зубів у 

дітей: етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування, профілактика”. 

1. Розвиток та анатомо-гістологічна будова пульпи зуба.  

2. Морфо-функціональні особливості будови пульпи тимчасових і постійних 

зубів в залежності від етапу розвитку зуба.  

3. Класифікація пульпіту. Закономірності перебігу пульпіту тимчасових і 

постійних зубів в залежності від стадії розвитку зуба. 4.Етіологія і 

патогенез пульпіту у дітей.  

5. Особливості перебігу гострих форм пульпітів тимчасових зубів у дітей. 

Клініка, діагностика, диференційна діагностика, принципи лікування.  

6. Хронічний фіброзний пульпіт тимчасових зубів у дітей. Клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування.  

7. Хронічний гангренозний пульпіт тимчасових зубів у дітей. Клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування.  

8. Основні методи лікування пульпіту у дітей. Вибір методу лікування 

пульпіту в тимчасових і постійних зубах.  

9. Девітальна ампутація при лікуванні пульпіту тимчасових зубів у дітей. 

Показання, методика виконання. Механізм дії параформальдегідної пасти. 

Характеристика та механізм дії засобів, що використовуються для покриття 

кореневої пульпи.   

10. Девітальна екстирпація при лікуванні пульпіту тимчасових зубів у дітей. 

Показання, методика виконання. Вибір матеріалу для кореневої пломби.  

11. Гіперемія пульпи постійних зубів у дітей. Клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування.  

12. Гострий обмежений пульпіт постійних зубів у дітей. Клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування.  

13. Гострий дифузний пульпіт постійних зубів у дітей. Клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування.  

14. Гострий гнійний пульпіт постійних зубів у дітей. Клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування.  

15. Гострий травматичний пульпіт постійних зубів у дітей. Клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування.  



16. Хронічний фіброзний пульпіт постійних зубів у дітей. Клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування.  

17. Хронічний гіпертрофічний пульпіт постійних зубів у дітей. Клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування.  

18. Хронічний гангренозний пульпіт постійних зубів у дітей. Клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування.  

19. Пульпіт, ускладнений періодонтитом у дітей. Клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування.  

20. Біологічний метод лікування пульпіту постійних зубів у дітей. Показання, 

методика виконання, застосовувані лікарські засоби.  

21. Вітальна ампутація при лікуванні пульпіту постійних зубів у дітей. 

Показання, методика виконання, критерії ефективності. Групи лікарських 

засобів, що використовуються при проведенні методу.  

22. Метод вітальної екстирпації при лікуванні пульпіту постійних зубів у 

дітей. Показання, методика виконання, вибір засобів і методу знеболення 

пульпи.   

23. Девітальна ампутація при лікуванні пульпіту постійних зубів із 

несформованим коренем у дітей. Показання, методика виконання. Вибір 

девіталізувальних засобів, механізм їх дії.  

24. Девітальна екстирпація, при лікуванні пульпіту постійних зубів у дітей. 

Показання, методика виконання. Вибір матеріалів для кореневої пломби в 

залежності від етапу формування кореня.  

25. Помилки та ускладнення при лікуванні пульпіту тимчасових зубів у 

дітей. Їх попередження та усунення.  

26. Помилки та ускладнення при лікуванні пульпіту постійних зубів у дітей. 

Їх попередження та усунення.  

Змістовий модуль №3.“Періодонтит тимчасових і постійних зубів у 

дітей: етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування, профілактика. Гостра травма зубів у дітей” 

1. Розвиток, структура та функції періодонту. Будова періодонту в 

тимчасових і постійних зубах із несформованим коренем.  

2. Зона росту. Її будова, рентгенологічна характеристика. Диференційна 

діагностика з хронічним періодонтитом.  

3. Етіологія і патогенез періодонтиту тимчасових і постійних зубів у дітей.  

4. Класифікація періодонтиту. Закономірності перебігу періодонтиту в 

залежності від періоду розвитку тимчасового та постійного зубів.  

5. Хронічний гранулюючийперіодонтит тимчасових зубів у дітей. Клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, вибір методу лікування.  

6. Загострення хронічного гранулюючогоперіодонтиту тимчасових зубів у 

дітей. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, вибір методу 

лікування.  

7. Ускладнення хронічного періодонтиту тимчасового зуба, їх 

рентгенологічна характеристика.  



8. Гострий серозний періодонтит постійних зубів у дітей. Етіологія, клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування.  

9. Гострий гнійний періодонтит постійних зубів у дітей. Етіологія, клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування.  

10. Гострий токсичний періодонтит. Причини виникнення. Клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування.  

11. Загострення хронічного періодонтиту постійних зубів у дітей. Клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування.  

12. Хронічний  гранулюючий періодонтит постійних  зубів  у 

 дітей.  Клініка,  діагностика, диференційна діагностика, 

лікування.  

13. Хронічний гранулематознийперіодонтит постійних зубів у дітей. Клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування.  

14. Хронічний періодонтит в постійних зубах з незавершеним формуванням 

кореня. Клініка, діагностика, диференційна діагностика та принципи 

лікування.  

15. Рентгенологічна діагностика та диференційна діагностика періодонтиту 

тимчасових і постійних зубів у дітей.  

16. Диференційна діагностика карієсу та його ускладнень у дітей в постійних 

зубах із несформованим коренем.  

17. Вибір методу лікування періодонтиту тимчасових зубів у дітей. 

Показання та протипоказання до консервативного методу лікування.  

18. Лікування хронічного періодонтиту тимчасових зубів у дітей. 

Особливості ендодонтичної техніки в тимчасових зубах.  

19. Лікування загострення хронічного періодонтиту в тимчасових зубах.  

20. Сучасний ендодонтичний інструментарій. Його види, призначення, 

правила використання.  

21. Сучасні ендодонтичні техніки інструментальної обробки кореневих 

каналів (стандартна, crowndown, step-back, збалансованих сил). 

Особливості ендодонтичнихвтручань в постійних зубах із несформованим 

коренем.  

22. Характеристика засобів для медикаментозної обробки кореневих каналів 

при лікуванні періодонтиту. Показання до їх вибору. Механізм дії.  

23. Лікування хронічного періодонтиту в постійних зубах із незавершеним 

формуванням кореня. Методика, контроль ефективності, прогноз.  

24. Класифікація матеріалів для кореневих пломб. Основні вимоги до них. 

Показання до вибору в клініці дитячої терапевтичної стоматології.  

25. Ендодонтичнісилери і гутаперча. Види, властивості, показання до 

застосування. Особливості пломбування кореневих каналів в постійних 

зубах із несформованим коренем у дітей.  



26. Методика застосування препаратів гідроксиду кальцію при лікуванні 

хронічного періодонтиту в постійних зубах із незавершеним 

формуванням кореня.  

27. Лікування загострення хронічного періодонтиту постійних зубів у дітей.  

28. Помилки та ускладнення при лікуванні періодонтиту тимчасових зубів у 

дітей. Їх попередження та усунення.  

29. Помилки та ускладнення при лікуванні періодонтиту постійних зубів у 

дітей. Їх попередження та усунення.  

30. Класифікація травматичних ушкоджень зубів (за ВООЗ).  

31. Травма тимчасових зубів у дітей. Клініка, діагностика, лікувальна 

тактика. Ускладнення після травми тимчасових зубів.  

32. Неускладнений перелом коронкової частини постійного зуба в межах 

емалі та дентину. Клініка, діагностика, лікувальна тактика.  

33. Ускладнений перелом коронкової частини постійного зуба з оголенням 

пульпи. Клініка, діагностика, лікувальна тактика.  

34. Перелом кореня постійного зуба. Клініка, діагностика, лікувальна 

тактика.  

35. Струс, підвивих, вивих постійного зуба. Клініка, діагностика, лікувальна 

тактика. 

11. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-трансферною 
 

системою 

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: 

а) лекції; 

б) практичні заняття; 

в) самостійна робота студентів (СРС); 

г) індивідуальні завдання (ІДРС) 

Тематичні плани лекцій, практичних занять, СРС та ІДРС забезпечують 

реалізацію у навчальному процесі всіх тем, що входять до складу навчальної 

дисципліни “Дитяча терапевтична стоматологія” *(4-й рік навчання)..  

Теми лекційного курсу (5 тем) розкривають найважливіші проблемні 

питання відповідних розділів дисципліни “Дитяча терапевтична стоматологія”. 

Тривалість практичних занять – 2 академічні години  

Практичні заняття проводяться за стрічковим принципом, проводяться в 

навчальних кімнатах (фантомних класах) та клінічних кабінетах кафедри 

Методика організація практичних занять з навчальної дисципліни 

“Дитяча терапевтична стоматологія” (4 рік навчання 7 семестр) передбачає: 

1. Контроль СРС студента при підготовці до теми поточного практичного 

заняття шляхом перевірки письмового виконання студентом у “Робочому 

зошиті” відповідних завдань – 5 хвилин.  
2. Тестовий контроль (рівня α–2) вихідного рівня знань і визначення 

ступеню готовності студентів до заняття – 10 хвилин.  
3. Індивідуальне усне опитування студентів, роз’яснення окремих питань 

теми поточного заняття, відповіді на запитання студентів – 30 хвилин. 



4. Впродовж 30 хвилин студенти самостійно під час прийому хворого 

опрацьовують певні стоматологічні маніпуляції, пов’язані з лікуванням карієсу 

та його ускладнень в тимчасових та постійних зубах у дітей. Викладач 

контролює роботу студентів, дає пояснення, підкреслює особливості 
стоматологічних втручань в зубах, корені яких несформовані або 

розсмоктуються.  

5. Контроль кінцевого рівня знань студентів – 15 хвилин. Проводиться у 

вигляді вирішення тестових завдань (рівня α–3), індивідуального усного 

опитування, вирішення ситуаційних задач. 

Методика організація практичних занять з навчальної дисципліни 

“Дитяча терапевтична стоматологія” (4 рік навчання 8 семестр) передбачає 

Контроль СРС студента при підготовці до теми поточного практичного заняття 

шляхом перевірки письмового виконання студентом у “Робочому зошиті” 

відповідних завдань – 5 хвилин.  
1. Тестовий контроль (рівня α–2) вихідного рівня знань і визначення 

ступеню готовності студентів до заняття - 10 хвилин.  
2. Індивідуальне усне опитування студентів, роз’яснення окремих питань 

теми поточного заняття, відповіді на запитання студентів – 30 хвилин. 

3. Впродовж 30 хвилин студенти самостійно під час прийому хворого 

опрацьовують певні стоматологічні маніпуляції, пов’язані з лікуванням карієсу 

та його ускладнень в тимчасових та постійних зубах у дітей. Викладач 

контролює роботу студентів, дає пояснення, підкреслює особливості 

стоматологічних  втручань  в  зубах,  корені  яких  несформовані або 
розсмоктуються.  

5.  Контроль кінцевого рівня знань студентів – 15 хвилин. Проводиться у 

вигляді 
   

усного вирішення тестових завдань (рівня α–3), індивідуального 

опитування, вирішення ситуаційних задач.  
 

Закінчуючи практичне заняття, викладач підводить його підсумки, дає 

студентам завдання для самостійної роботи, вказує на вузлові питання 

наступної теми і пропонує список рекомендованої літератури для самостійного 

опрацювання. 

Для реалізації вищезазначеного на першому занятті кожному студенту 

надається докладний план роботи впродовж вивчення дисципліни, а також 

забезпечуються умови для його виконання. Цей план включає: 

- перелік теоретичних знань з дисципліни, що має засвоїти студент; 

- перелік практичних навичок, що повинен виконати кожен студент 

впродовж вивчення Модулю 1 та алгоритми їх виконання; 

-“Робочий зошит” для самостійної роботи студента (СРС) при підготовці 

до практичних занять , у якому слід письмово виконати 5-6 завдань до кожної 

теми. 

Самостійна робота студентів ( СРС) передбачає:  

- підготовку до практичних занять; 

- самостійне опрацювання тем, що не входять до плану аудиторних занять, але 

контролюються та оцінюються викладачем під час проведення підсумкового 

контролю; 



- індивідуальну дослідницьку роботу (ІДРС), участь у роботі наукового 

студентського гуртка, науково-практичних студентських конференціях тощо; 

- написання історії хвороби. 

12. Методи контролю  

Контроль знань з вивчення дисципліни проводиться у вигляді: 
29 

поточного контролю, що здійснюється на кожному практичному занятті й 

дає змогу виявити рівень засвоєння окремих елементів навчального матеріалу. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність 

студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною (традиційною) шкалою з 

урахуванням затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни. 

При цьому враховуються усі види робіт, передбачені навчальною програмою. 

Студент має отримати оцінку з кожної теми. Форми оцінювання поточної 

навчальної діяльності стандартизовані і включають контроль теоретичної та 

практичної підготовки.  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки в кінці семестру конвертуються у 

бали. 

Методики оцінювання поточної навчальної діяльності: 

Теоретичних знань:  

1. Індивідуальне усне опитування теоретичного матеріалу або теоретична 

співбесіда. 
2. Письмовий теоретичний контроль.  

Практичних навичок та вмінь: 

1. Індивідуальний контроль практичних навичок та їх результатів. 

Методи контролю засвоєння тем. 

Теоретичних знань:  
1. Індивідуальне усне опитування. 

2. Письмове вирішення тестових завдань або комп’ютерний тестовий 

контроль. 

3. Письмовий теоретичний контроль.  

Практичних навичок та вмінь:  

1. Індивідуальний контроль практичних навичок та їх результатів. 

Теоретичних знань: 

1. Письмове вирішення тестових завдань 2-го рівня або комп’ютерний 

тестовий контроль. 
2. Індивідуальне усне опитування.  

Практичних навичок та вмінь:  

1. Індивідуальний контроль практичних навичок та їх результатів. 

Критерії oцінки: 

- «відмінно» – одержує студент, який повною мірою володіє теорети-чним 

навчальним матеріалом з теми, може використовувати одержані знання для 

відповіді на питання, обгрунтовує свою відповідь; засвоїв практичні навички, 

передбачені темою заняття; розв’язує тестові зав-дання з теми та пояснює хід їх 

розв’язання; 

- «добре» – одержує студент, який повною мірою володіє теоретичним 

навчальним матеріалом з теми, може використовувати одержані знан-ня для 

відповіді на питання, але з деякими утрудненнями обґрунтовує свою відповідь; 



засвоїв практичні навички, передбачені відповідним заняттям; може розв’язати 

тестові завдання з теми і пояснити хід їх розв’язання; 

- «задовільно» - одержує студент, який недостатньо володіє теорети-чним 

навчальним матеріалом з теми, з утрудненням використовує одержані знання, 

не може обґрунтувати свою відповідь; не достатньо засвоїв практичні навички, 

передбачені відповідним заняттям; з утру-дненням розв’язує тестові завдання з 

теми; 

- «незадовільно» - одержує студент, який не володіє теоретичним на-

вчальним матеріалом з теми, не може використовувати одержані знан-

ня для відповіді на питання та обґрунтувати свою відповідь; не засвоїв 

всі практичні навички, передбачені відповідним заняттям; не може 

розв’язати і пояснити розв’язання тестових завдань з теми. 

 

Для дисциплін формою підсумкового контролю яких є дифзалік:  

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну 

навчальну діяльність за семестр для допуску до екзамену становить 120 балів. 

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну 

навчальну діяльність за семестр для допуску до екзамену становить 72 бали. 

Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих 

студентом оцінок за традиційною шкалою під час вивчення дисципліни,  

Для зручності наведено таблицю перерахунку за 120-бальною шкалою: 

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну 

шкалу для дисциплін, що завершуються дифзаліком 
 

 

Середній бал поточної успішності за 

традиційною 4-бальною шкалою 

Бали за поточну успішність після 

конвертації середнього балу 

2,00 0 

2,05 49 

2,10 50 

2,15 52 

2,20 53 

2,25 54 

2,30 55 

2,35 56 

2,40 58 

2,45 59 

2,50 60 

2,55 61 

2,60 62 

2,65 64 

2,70 65 

2,75 66 

2,80 67 

2,85 69 

2,90 70 

2,95 71 

3,00 72 



3,05 73 

3,10 74 

3,15 75 

3,20 77 

3,25 78 

3,30 79 

3,35 80 

3,40 82 

3,45 83 

3,50 84 

3,55 85 

3,60 86 

3,65 87 

3,70 89 

3,75 90 

3,80 92 

3,85 93 

3,90 94 

3,95 95 

4,00 96 

4,05 97 

4,10 98 

4,15 99 

4,20 101 

4,25 102 

4,30 103 

4,35 104 

4,40 106 

4,45 107 

4,50 108 

4,55 109 

4,60 110 

4,65 111 

4,70 113 

4,75 114 

4,80 115 

4,85 116 

4,90 118 

4,95 119 

5,00 120 

 

Самостійна робота студентів оцінюється під час поточного контролю теми 

на відповідному занятті. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні 

дифзаліку становить 80. 

Мінімальна кількість балів при складанні дифзаліку-50. 

Оцінка за дифзалік відповідає шкалі: 



оцінка «5» - 80-71 балів 

оцінка «4» - 70-61 балів 

оцінка «3» - 60-50 балів 

Оцінка за дисципліну складається з суми балів за поточну успішність та 

іспит. Отримані бали відповідають фіксованій шкалі оцінок згідно «Інструкції 

оцінювання іспитів та диференційних заліків», прийнятої рішенням Кафедри 

стоматології ПВНЗ “Міжнародна академія екології і медицини” протокол №1 

від 30.08.2017 р.  
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

180-200      А відмінно    

 

зараховано 

160-179      В 
добре  

150-159     С 

130-149     D 
задовільно  

122-129      E 

FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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