
 

Анотація  навчальної  дисципліни / Стоматологічні захворювання  

1 Назва   

дисципліни 
Стоматологічні захворювання 

2 Статус вибіркова 
3  Рівень  фахової 

передвищої  

освіти 

Фаховий  молодший   бакалавр 

4 Назва ОПП 
Курс, семестр 

«Акушерська справа» 
ІІІ курс, V семестр  

5 Обсяг  кредитів, 

години 
3 кредити, 90 год ( з них 10 год. лекцій, 26 год. практичних занять, 

54 год – самостійна робота) 
6 Підсумковий 

контроль  
залік 

7.  Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

циклова  комісія терапевтично-педіатричних дисциплін 

8 Викладач  Кравець Надія Романівна, викладач  І   категорії 
9 Зміст дисципліни:  Тема 1.   Анатомо-фізіологічна будова щелепо-лицевого апарату. 

Тема 2.  Вивчення стоматологічного устаткування. Дезінфекція та 

стерилізація в стоматології. 
Тема 3.  Некаріозні ураження зубів. 
Тема 4.  Каріозні ураження зубів. 
Тема 5.  Захворювання пульпи. 
Тема 6.  Професійна та індивідуальна гігієна порожнини рота 
медико-гігієнічного навчання та виховання  населення. 
Тема 7. Підсумкове заняття. 

10 Чому це цікаво 

/чому потрібно  

вивчати  

дисципліну? 

Навчальна  дисципліна «Стоматологічні захворювання»  є 
теоретичним фундаментом побудови майбутньої взаємодії 

медичного працівника та пацієнта і надає можливість студентам не 

тільки володіти інформацією про захворювання з якими може 

звернутись роділля, породілля та мати-годувальниця до акушера а й 

знати, як саме можемо допомогти при стоматологічних 

захворюваннях. В  дані дисципліні ми навчимось проводити 

профілактику захворювань та правильній гігієні порожнини рота, 

яка є запорукою здоров’я зубів, ясен, та слизової оболонки 

порожнини рота. 
11 Компетентності Інтегральна: здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми під час  професійної діяльності  в  галузі 

медицини ,  що  передбачає  проведення  досліджень та здійснення  

інновацій що  характеризується  невизначеністю  умов  і  вимог; 

відповідальність за результати своєї діяльності. 
Загальні  компетентності: 

1. Здатність  до абстрактного  мислення, аналізу та  синтезу 

інформації. 
2. Здатність до пошуку,  оброблення, аналізу інформації з  

різних джерел і проведення досліджень на відповідному  

рівні. 
3. Вміння  виявляти, ставити  та вирішувати  проблеми. 
4. Здатність  діяти на  основі етичних  міркувань /мотивів. 
5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 



6.   Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності 
спеціальні (фахові, предмети) компетентності  
1. Вміння  оцінювати організацію та якість надання  різних  

видів  медичної допомоги та  санітарно-епідемічного  

благополуччя населення. 
2. вміння застосовувати теоретичні знання та практичні уміння 

при  організації управління в  медичних  структурних 

підрозділах. 
3. Здатність до застосовування професійних стандартів та 

нормативно-правових актів у повсякденній медичній 

практиці. 
4. Здатність до співпраці з пацієнтом, його оточенням, з 

іншими медичними й соціальними працівниками на засадах 

сімейно-орієнтованого підходу, враховуючи особливості 

здоров’я чи  перенесені хвороби та фізичні, соціальні, 

культурні, психологічні, духовні чинники і фактори 

довкілля, здійснювати санітарно-просвітницьку роботу. 
5. Здатність до роботи в мультидисциплінарній команді при 

здійсненні професійної діяльності, для ефективного надання 

допомоги пацієнту протягом життя, з урахуванням усіх його 

проблем зі здоров’ям. 
6. Здатність до вміння обирати обґрунтовані рішення в 

стандартних клінічних ситуаціях, спираючись на здобуті 

компетентності та нести відповідальність відповідно до 

законодавства. 
7. Здатність до забезпечення безпеки пацієнта, дотримання 

принципів інфекційної та особистої безпеки, збереження 

здоров’я у процесі здійснення догляду, виконання 

маніпуляцій, процедур, при переміщенні та транспортуванні 

пацієнта, наданні екстреної медичної допомоги. 
8. Здатність до дотримання принципів медичної етики та 

деонтології. 
Соціальні  навички:  комунікативність (реалізується через  

роботи в парах та групах, мозковий  штурм, метод само 

презентації),  робота в команді (реалізується через  метод  

проектів,  ажурна  пилка), конфлікт – мененджемент 

(реалізується  через метод проектів, роботи в групах, тренінги),  

лідерські  навички (реалізується через роботи  в групах, методи  

проектів, метод само презентації). 
12 Чому  можна  

навчитися? 
Вивчення  дисципліни  сприяє розвитку у  студента диференційно 

мислити та володіти знаннями з діагностики та методів лікування  
основних стоматологічних захворювань. Здатність розв’язувати  

складні  спеціалізовані  задачі і проблеми у  сфері громадського  

здоров’я (поліпшувати  якість  життя  шляхом  профілактики і  

лікування  захворювань та  інших  фізичних  і  психічних  станів, 
завдяки  епідеміологічному  нагляду  і  шляхом  пропаганди 

здорового способу  життя).  
13 Види навчальної 

діяльності 
фронтальна / індивідуальна/ групова 

14 Форми  

організації  

навчання: 

Лекції /практичні заняття/самостійна робота/ консультації/ очна та 

змішана  форма  навчання та  ін.. 



15 Критерії  

оцінювання 
При  поточному  контролі оцінці  підлягають : рівень  знань 

продемонстрований у  відповідях і  виступах, активність  при 

обговоренні  питань;  результати виконання і захисту практичних  

робіт, презентацій, експрес-контроль  у  формі  тестів тощо. 
16 Системи  

рейтингових балів 
Практичні заняття: Змістовність  виконаних  самостійно  

практичних робіт – 5 балів. 2. Змістовні   відповіді – до 5  балів. 3. 

Контроль  самостійної роботи (презентація, інші  види самостійної  

роботи) – до 5 балів ( оцінюється    змістовність, якість).  
 

 


