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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Д итяча хірургічна стоматологія
Викладач (-і) К.м.н., доц. Гарляускайте І.Ю, 

Ас. Ткаченко С.А.
Контактний телефон викладача
E-mail викладача mailo(S),i.ua
Формат дисципліни Нормативна
Обсяг дисципліни 90 академічних годин, або 3 кредити ЄКТС.

3 них: 50 годин -  аудиторних (10 годин лекцій та 
40 годин практичних занять) та 40 годин СРС 
(самостійної роботи студентів).

Тривалість практичного занятгя -  3 академічні 
години (14 годин в 7семестрі та 26 годин в 8 семестрі) 

Тривалість лекції -  2 академічні години (6 годин 
лекцій у 7 семестрі та 4 години у 8 семестрі). 

Самостійна робота студентів -  40 годин у 7-8 
семестрі.(10 та 30 годин)

Посилання на сайт дистанційного 
навчання

Веб конференції в різних програмах (Зум, Скайп, Миит, 
Джитси, Тиимс, Вайбер, Фейсбук, Циско вебекс).
Обмін завданнями через електрону пошту, Вандрайв

Консультації Веб конференції в різних програмах (Зум, Скайп, Миит, 
Джитси, Тиимс, Вайбер, Фейсбук, Циско вебекс).
Обмін завданнями через електрону пошту, Вандрайв

2. Анотація до курсу
Дитяча хірургічна стоматологія -  це навчальна дисципліна, що надає змогу студентам 

оволодіти на фантомах певними стоматологічними маніпуляціями, що використовуються в клініці 
при видаленні тимчасові« та постійних зубів, лікуванні періоститів щелеп від тимчасових та 
постійних зубів. Набуті таким чином спеціальні (фахові) компетенції студенти в подальшому 
використають у процесі роботи безпосередньо з пацієнтами. На фантомах черепа студенти 
оволодівають технікою проведення позаротових та внутрішньоротових анестезій, а також 
відпрацьовують навички типового та атипового видалення тимчасових та постійних зубів, 
проводять ушивання лунки зуба після його видалення при розвитку кровотечі. На моделях щелеп 
оволодівають технікою розтину підокісних абсцесів з локалізацією на комірковому відростку та 
піднебінні.

3. Мета та цілі курсу
Мета вивчення дитячої хірургічної стоматології визначається кінцевими цілями 

(програмними результатами навчання), що встановлюються на основі ОПП підготовкилікаря за 
фахом і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілейсформульовано 
через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілейдо кожного розділу або 
підрозділу сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь(дій), цільових завдань, що 
забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни. Завданнями навчгшьної дисципліни 
«Дитяча хірургічна стоматологія» є: вміння проводити обстеження стоматологічного хворого, 
вивчення провідних синдромів ісимптомів у хірургічній стоматології, обгрунтування та 
формулювання попередньогодіагнозу; вміння аналізувати результати обстеження 

та проводити диференційнудіагностику, ставити остаточний 
діагноз основні« захворювань, виявляти 
таідентифікувати прояви соматичних захворювань в порожнині рота, визначати 

принципикомплексного лікування в клініці дитячої хірургічної стоматології, виявляти різні 
клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених хірургічних стоматологічних 
захворювань у дітей.

Викладання дисципліни «Дитяча хірургічна стоматологія» спрямовано на: 
і.оволодіння основними стоматологічними маніпуляціями та методами діагностики у дітей з 

хірургічними стоматологічними захворюваннями для постановки діагнозу і вибору 
правильного методу лікування;

2.формування відповідальності студента, як майбутнього фахівця за рівень своєї підготовки 
та її вдосконалення протягом навчання і професійної діяльності.



стоматологічних інструментів і матеріалів, правил роботи з ними; дезінфекції та 
стерилізації стоматологічного інструментарію;
опанування на фантомах технікою виконання стоматологічних маніпуляцій при 
лікуванні карієсу та його ускладнень в тимчасових і постійних зубах на різних 
етапах їх розвитку.

4. Результати навчання (компетентності)
Результати навчання Методи навчання

У результаті вивчення 
навчальної 
дисципліни студент 
повинензнати:
- знеболювання щелепно-лицевої ділянки 

у дітей;
- запальні процеси щелепно-лицевої 

ділянки у дітей;
- травматичні пошкодження м'яких 

тканин щелепно-лицевої ділянки у 
дітей;

- пухлини та пухлиноподібні 
новоутворення тканин щелепно-лицевої 
ділянки;

- вроджені вади щелепно-лицевої ділянки 
у дітей;

Лекції, практичні занятгя, усне опитування, тести, 
діалог з здобувачами вищої освіти, творчі роботи зі 
створенням мультимедійних презентацій та їх 
представлення, самостійна робота з літературними 
джерелами

інтегральна:
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, аналізу та синтезу; здатність вчитися і бути 

сучасно навченим.
2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.
3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. Здатність 

спілкуватися другою мовою.
5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
і Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність працювати автономно.
8. Вміння виявлять, ставити та вирішувати проблеми.
9. Здатність до вибору стратегії спілкування, 
ю. Здатність працювати у команді.
її. Навички міжособистісної взаємодії.
12. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
13. Навички здійснення безпечної діяльності.
14. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт, 
із. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
іб. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо.

спеціальні ( фахові, предметні):
і. Визнавати морально-етичні та професійні правила діяльності дитячого стоматолога-



хірурга.
2 . Усвідомити морально-деонтологічні принципи медичного спеціаліста і 

правила професійної субординації в клініці дитячої стоматології.
3. Навчитись сприяти здоровому психологічному мікроклімату в колективі; 

засвоїти основи правових норм взаємовідносин дитячий стоматолог —>• пацієнт 
(дитина).
4. Демонструвати на фантомах вміння застосовувати основний 
стоматологічний інструментарій, матеріали та використовувати стоматологічне 
обладнання в дитячій стоматології:
- ознайомитися із структурою дитячого стоматологічного кабінету, відділення, клініки;
- опанувати стоматологічним обладнанням дитячої стоматологічної клініки;
-вивчити основний стоматологічний інструментарій, що застосовується під час
стоматологічного прийому дітей:

- вивчити класифікацію стоматологічного хірургічного інструментарію,що 
застосовується в дитячій хірургічній стоматології
- вивчити основні вимоги до стоматологічних хіругічних матеріалів
5. Демонструвати на фантомах виконання стоматологічних маніпуляцій при лікуванні 

зубів у дітей:
Інфраорбітальна анестезія (екстра- та інтраоральний способи).
Туберальна анестезія.
Палатинальна анестезія.
Різцева анестезія.
Мандибулярна анестезія.
Торусальна анестезія.
Ментальна анестезія (екстра- та інтраоральний способи).
Видалення тимчасових зубів.
Видалення постійних зубів.

Зупинка кровотечі після видалення зуба шляхом ушивання лунки.
Розтин підокісного абсцесу твердого піднебіння.

Розтин підокісного абсцесу щелеп.

6. Вирізняти особливості застосування принципів в асептики та антисептики в клініці 
дитячої хірургічної стоматології:

- вивчити сучасні вимоги до стерилізації інструментів в клініці дитячої стоматології; 
-усвідомити важливість дотримання правил асептики та антисептики на дитячому

стоматологічному прийомі;
- засвоїти норми контролю за ефективністю стерилізації;
- визначати методи попередження умов для поширення інфекції в дитячих закладах.

5. Організація навчання курсу
Структура навчальної дисципліни

Структура
навчальної
дисципліни

Кількість годин Семес
тр

Види
контролю

Г один/ 
Кредитів 

ЕСТБ

Аудиториях СРС
Лекцій Практичних

Всього 90/3 10 40 40
VII 30/1 6 14 10 VII диф. залік

VIII 60/2 4 26 ЗО VIII диф. залік



Тематичний план лекцій з дитячої хірургічної стоматології (Кількість годин -  10)
№
п\п

Тема лекцій 7 семестр Години

1 Анатомо-фізіологічні особливості розвитку та будови тканин і органів щелепно- 
лицевої ділянки (ЩЛД) у дітей. Місцеве та загальне знеболювання у дітей ( види 
та методи місцевого знеболювання у дітей; показання, протипоказання). 
Показання, протипоказання до видалення зубів у дітей, техніка виконання; 
інструментарій для видалення зубів. Особливості видалення тимчасових та 
постійних зубів у дітей, профілактика ранніх та пізніх ускладнень.

2

2 Загальна характеристика особливостей перебігу запальних процесів тканин ЩЛД 
у дітей. Гострі та хронічні періостити. Гострий та хронічний остеомієліт лицевих 
кісток. Класифікація, етіологія, патогенез, клінічна форма захворювання. 
Закономірності прояву у дітей різного віку. Діагностика, диференціальна 
діагностика, методи лікування, ускладнення та їх профілактика. Запальні 
одонтогенні кісти щелепи від тимчасових та постійних зубів.

2

3 Запальні процеси м ’яких тканин ЩЛД у дітей (абсцеси, флегмони, лімфаденіти, 
фурункули, карбункули). Закономірності клінічного перебігу, діагностики, 
диференціальної діагностики та комплексного лікування. Специфічні запальні 
захворювання.

2

РАЗОМ 6

№
п\п

Тема лекцій 8 семестр
Години

4 Анатомо-фізіологічні особливості будови слинних залоз, скронево- 
нижньощелепного суглоба у дітей різного віку. Запальні гострі та хронічні 
захворювання слинних залоз та СНЩС у дітей. Закономірності клінічного 
перебігу, діагностики, диференціальної діагностики та лікування.

2

5 Причини дитячого травматизму та його профілактика. Діагностика, клінічні 
прояви пошкоджень м ’яких тканин ЩЛД в дитячому віці. Принципи пластичних 
операцій, що використовуються при хірургічній обробці ран. Вільна пересадка 
шкіри та шкіро-хрящових клаптів. Лікування та наслідки травматичних 
пошкоджень м ’яких тканин обличчя у дітей.

2

РАЗОМ 4

Тематичний план практичних (семінарських) занять
№
п\п

Тема заняття 7 семестр Години

1 Анатомо-фізіологічні особливості розвитку та будови тканин і органів ЩЛД у 
дітей.
Знеболювання хірургічних втручань в щелепно-лицевій ділянці (ЩЛД) у дітей в= 
умовах амбулаторії та стаціонару. Операція видалення тимчасових та постійних 
зубів у дітей.

3

2 Одонтогенний та неодонтогенний періостит щелеп у дітей.
Гострий одонтогенний остеомієліт та неодонтогенний (гематогенний, 
травматичний) остеомієліт щелеп у дітей.
Хронічний остеомієліт щелеп у дітей. Первинно-хронічний остеомієліт.

3

3 Гострі запальні захворювання скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС) у дітей 
-  артрити.
Хронічні запальні захворювання СНСЩС (хронічний артрит, вторинний 
деформуючий остеоартроз, анкілоз) у дітей.

3

4 Запальні одонтогенні кісти іцелеп від тимчасових зубів 3
5 Диф. залік 2

Всього * 14



№
п\п

Тема 8 семестр
Години

1 Запальні одонтогенні кісти щелеп від постійних зубів у дітей. 3
2 Одонтогенні та неодонтогенні лімфаденіти щелепно-лицевої ділянки. 3
01 Одонтогенні та неодонтогенні абсцеси та флегмони щелепно-лицевої ділянки. 3
4 Фурункули та карбункули щелепно-лицевої ділянки. 3
5 Специфічні захворювання: актиномікоз, туберкульоз, сифіліс,СШД та В ІЛ -  

інфекції. Прояви в щелепно-лицевій ділянці у дітей.
3

6 Гострі захворювання слинних залоз у дітей: епідемічний та неепідемічний паротит, 
калькульозний та некалькульозний субмаксиліт.
Хронічні захворювання слинних залоз у дітей: паренхіматозний та інтерстиційний 
субмаксиліт.

о

7 Травматичні пошкодження м ’яких тканин: забиття, гематома, садна, рани. Тактика 
лікаря.

о

8 Опіки та вьщмороження. Тактика лікаря в залежності від ступеню тяжкості. 3
9 Диф.залік 2

РАЗОМ 26

Тематичний план самостійної роботи студентів

№ з/п ТЕМА Кількість
годин

1. Намалювати схеми - малюнки іннервації та васкуляризації зубів верхньої та нижньої 
щелепи

4

2. Виписати рецепти місцевоанестезуючих препаратів для дітей різного віку 4

3. Скласти схему диференційної діагностики одонтогенних гострих запальних процесів 
щелепно-лицевої ділянки у дітей (періостити, остеомієліти)

4

4. Намалювати схеми раціональних розтинів в ділянці голови та шиї при наявності 
запальних процесів у м'яких тканинах.

4

5. Намалювати схем}' операцій цитотомії та цистектомії 4

6. Виписати рецепти медикаментів, які використовують при лікування 
лімфаденітів у дітей.

4

7. Намалювати схему топографічного розташування великих слинних залоз, місце 
розташування їх вивідних протоків

4

8. Скласти схему дифдіагностики захворювань скронево- нижньоіцелепового суглобу з 
іншими захворюваннями

4

9. Скласти таблицю діагностичних симптомів та методик лікування основних 
захворювань суглобу(артрит,артроз)

4

10. Скласти схему необхідних реанімаційних заходів при невідкладних 
станах(анафілактичний шок,колапс,запаморочення)

4

ВСЬОІГО 40

Індивідуальні завдання (історії хвороб, судово-медичні акти, акти 
токсикологічних досліджень, курсові та дипломні,»магістерські роботи) не 
передбачені.



6. Система оцінювання курсу
Загальна 
система 
оцінюван 
ня курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і 
вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на практичних 
заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль здійснюється 
під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами 
навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 
послідовності дій, з визначенням відповідності, з визначенням певної ділянки на 
фотографії чи схемі («розпізнавання»);
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) ідентифікація збудників і переносників збудників паразитарних хвороб на 
фотографіях, макро- і мікропрепаратах;
д) контроль практичних навичок;
е) розв’язання типових задач з генетики і медичної генетики.
Оцінки у національній шкапі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді екзамену 
(диф.заліку, заліку) (письмово, усно).
Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік:
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми 
за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за чотирибальною 
(традиційною) шкалою оцінювання. При цьому враховуються усі види робіт, 
передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з кожної теми (на 
кожному занятгі з практичної підготовки) . Виставлені за традиційною шкалою оцінки 
конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну навчальну' діяльність визнається як 
середнє арифметичне (сума оцінок за кожне заняття ділиться на кількість занять у 
семестрі) та переводиться у бали за Таблицею 1.

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну
шкалу (для дисциплін, іцо завершуються заліком)

4- 200- 4- 200- 4- 200- 4- 200-
бальна бальна бальна бальиа бальна бальна бальна бальна
ш кала шкала шкала шкала шкала шкала шкала шкала

5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137
4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134
4.9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133
4,87 195 4,35 174 3,82 153 3.3 132
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130
4.8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126
4.7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125

4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122
4.6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121

4,57 183 4.04 162 3,52 141 о 120
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше 3 Недос
4,52 181 3,99 160 3,47 139 татньо
4,5 180 3,97 159 Л45 138

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність



для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості балів 
проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною (національною) 
інкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення 
середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми.
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного 
контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на 
самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового модульного контролю.

Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

] 20-бальна 
шкала

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81
4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше

3
Недостатньо

4,54 109 3,99 96 3,45 83
4,5 108 3,95 95 3,41 82

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового 
контролю засвоєння студентом знань , становить 80 балів.

Таблиця 3. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту) заліку:
Національна шкала Бальна шкала

«5» 70-80
«4» 60-69
«3» 50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент набрав 
не менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали -  не менше 50 
балів).
Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни визначається як сума балів 
за поточну навчальну діяльність (Таблиця 2) та за підсумковий контроль 
(диференційований залік, іспит) ( Таблиця 3).

Вимоги
до
письмової
роботи

Підсумкова письмова робота виконується у формі контрольної роботи.
Тестування включає 40 тестових завдань закритої форми з вибором однієї 
правильної відповіді. Вага кожної правильної відповіді -  2 бали. Для кожного 
тестового завдання з вибором відповіді дано 4 варіанти відповідей, з яких тільки 
одна правильна.

У разі наявності виправлення з неправильних на правильні відповіді, 
знімається 0,5 баті._____________________________________________________________

Практичні
заняття

Модуль 1

Аудиторна робота
Змістовий модуль 1

Т1-4 сума
Змістовий модуль 2

Т5-£



Контрольна робота -  20 Контрольна робота -  20
Тест -  10 Тест -  10
Робота на парах -  5 Робота на парах -  5
Реферат -  15 Реферат -  15

50

Умови допуску до 
підсумкового контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. Передбачає 
підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як сума оцінок за поточний 
контроль знань (усне опитування, письмове опитування, тести, 
перевірка ідентифікації мікропрепаратів, рефератів), результатів 
складання 2-х змістових модулів.

До заліку допускаються студенти, які повністю виконали 
програму дисципліни,відвідали усі передбачені навчальною 
програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття, не мають 
академічної заборгованості; опрацювали всі граматичні питання 
теоретичного курсу, виконали практичні завдання і отримали не 
менше за 72 бали за поточну навчальну діяльність (мають оцінку на 
кожному занятті з практичної підготовки і середній бал за поточну 
навчальну діяльність не менше 3,0)._______________________________

7. Політика курсу
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному 
опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується 
присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: 
пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та 
методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і 
практичного матеріалу.___________________________________________________________________________
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с.
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о Л.В.Харьков, Л.М.Яковенко, Л.О.Хоменко, Н.В.Біденко Осложнения заболеваний в
хирургической и терапевтической стоматологии детского возраста. - ООО 
«Книга-плюс». 2014. 352 с.
о Харьков Л. В. Атлас хирургических стоматологических заболеваний челюстно- лицевой 
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