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Навчальна дисципліна спрямована на поглиблення теоретичних

знань, а також вдосконалення і закріплення практичних умінь і навичок,

необхідних для розв’язання складних задач і проблем у процесі подальшої

професійної діяльності майбутніх докторів філософії за спеціальністю 221

Стоматологія.

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає дев’ятому

рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здатність особи із

ступенем доктора філософії розв’язувати комплексні проблеми у галузі

професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти

методологією наукової та викладацької діяльності, а також проводити

власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну,

теоретичне та практичне значення.



Цілі навчальної дисципліни:

Розширити та 
вдосконалити 

теоретичні знання щодо 
сучасних методів 

діагностики

01

02

03

Розвинути та вдосконалити 
сукупність професійних 
практичних вмінь та 
навичок з стоматологічних 
дисциплін

Сформувати, розвинути 
та закріпити комплекс 

морально-психологічних 
якостей 



Цілі навчальної дисципліни:

Сприяти розвитку 
вдосконаленню soft skills, 
працювати в критичних 
умовах, вміння 
попереджати конфлікти

04



Форма 

навчання
Курс

Курс Семестр
Кількість

кредитів

Кількість годин

Вид 

контролю

Всього
Аудиторних

Самостійна 

робота
Лекції

Практичні

заняття

Денна

Інноваційні 

методи 

діагностики та 

лікуван-ня в 

стоматології 

2 3, 4 12 360 36 112 212
Іспит 

Структура навчальної дисципліни
\



Тематичний план лекцій:

Тема лекції К-сть

годин

Принципи оперативно-протезного лікування карієсу зубів та препарування з

урахуванням вимог до використання сучасних технологій та нових матеріалів.

2 год

Інноваційні методи діагностики захворювань тканин пародонта. 2 год.

Сучасні методи лікування захворювань тканин пародонту. 2 год.

Сучасні методи рентгендіагностики. 2 год.

Конусно-променева комп’ютерна томографія. 2 год.

Аналіз ортопантомограм. 2 год.

Інноваційні методи діагностики та лікування доброякісних та злоякісних утворень

на СОРП.

2 год.

Модуль 2. «Дитяча стоматологія»

Сучасна концепція комплексного лікування захворювань твердих тканин зуба. 2 год.

Професійна гігієна ротової порожнини у дітей. 2 год.

Теоретичні основи профілактики стоматологічних захворювань. Комплексна

система профілактики. Планування програм профілактики. Складові програми,

форми та методи її організації.

2 год.

«Інноваційні методи діагностики та лікування в стоматології»

* Примітка: 10 % лекцій читається у дистанційній формі.



Модуль 3. «Ортопедична стоматологія» 

Естетичні аспекти незнімного та знімного протезування. 2 год.

Концепції повноцінної оклюзійної стоматології. Оклюзія, її значення. 2 год.

Модуль 4. «Ортодонтія»

Сучасні естетичні ортодонтичні апарати – Елайнери. Ключові принципи та

особливості їх виготовлення і використання

2 год.

Модуль 5. «Хірургічна стоматологія»

Сучасні погляди на дентальну імплантацію. Покази та протипокази до

проведення дентальної імплантації.

2 год.

Біомеханіка дентальних імплантів. 2 год.

Сучасні методи діагностики і лікування запальних захворювань одонтогенної

етіології ЩЛД.

2 год.

Сучасні аспекти діагностики і лікування в онкостоматології. 2 год.

Сучасні методи проведення зубозберігаючих операцій. 2 год.

Всього 36 год.

* Примітка: 10 % лекцій читається у дистанційній формі.



Теми практичних занять К-сть

годин

Модуль 1. “Терапевтична стоматологія”

Організація стоматологічної терапевтичної допомоги населенню,

згідно медичної реформи. Деонтологія в діяльності медичного

персоналу.

2 год.

Додаткові методи діагностики карієсу (вітальне фарбування

рентгенографія, електроодонтометрична діагностика,

ультразвукове дослідження, метод лазерної флюоресценції, метод

кількісної світловий флюоресценції (Quantitative Light-induced

Fluorescence, QLF-метод).

2 год.

Мінімально-інвазивні методики лікування карієсу зубів. 2 год.

Інноваційні методи діагностики та лікування періодонтитів.

Місце хірургічних методів в лікуванні періодонтитів. Показання до

хірургічних методів лікування.

2 год.

Підготовка хворого терапевтом – стоматологом до хірургічних

методів лікування.

2 год.

Тематичний план практичних занять: 



У розділі терапевтичної 
стоматології розглянемо:
Інноваційні методи 
діагностики та лікування 
карієсу, періодонтитів та 
захворювань тканин 
пародонта. 

Сучасні пломбувальні 
матеріали для виконання 
художніх реставрацій та 
реконструкцій зубного 
ряду.



Сучасні методи запобігання помилок та ускладнень при

діагностиці та лікуванні періодонтитів. Фізичні методи лікування

періодонтитів.

2 год.

Методологічні аспекти ендодонтії. Інструментарій, черговість його

використання та техніка виконання ендодонтичних маніпуляцій

при прохідних, погано прохідних та викривлених каналах.

2 год.

Інноваційні методи діагностики та лікування некаріозних уражень,

що виникають після прорізування зубів.

2 год.

Класифікація сучасних пломбувальних матеріалів. Методика

пломбування сучасними відновлювальними та пломбувальними

матеріалами (наноматеріали, композити, склоіономерні цементи,

компомери, герметики).

2 год.

Матеріали для заповнення кореневих каналів у постійних зубах.

Методика їх використання.

2 год.

Тематичний план практичних занять: 



Розгялянемо 
сучасні 
інструменти 
для 
проведення 
якісної 
фінішної 
обробки 
поверхні зуба.



«Інноваційні методи діагностики та лікування в стоматології»

Сучасні методи лікування захворювань тканин паро¬донту –

місцева протизапальна терапія захворю¬вань тканин пародонту.

Роль і місце хірургічних та ортопедичних методів лікування

пародонтологічних хворих. Показання до їх використання.

2 год.

Інноваційні методи діагностики захворювань тканин пародонта.

Загальне лікування. Діагностика Florida Probe - комп’ютерна

система діагностики пародонтиту.

2 год.

Сучасні фізіотерапевтичні методи лікування пародонтологічних

хворих (УЗ-методи, Vector, лазер).

2 год.

Озонотерапія в стоматологічній практиці 2 год.

Тематичний план практичних занять: 



Познайомимося із 
сучасними 
апаратами, які 
генерують медичний 
озон для місцевої 
атимікробної терапії 
захворювань тканин 
парадонту.



Новітні технології у діагностиці, лікуванні та профілактиці

вірусних захворювань в умовах епідемії та пандемії.

2 год.

Сучасні погляди на патогенез алергічних станів. ХРАС та

багатоформна ексудативна еритема.

2 год.

Інноваційні методи диференційної діагностики специфічних

захворювань (туберкульоз, сифіліс, лєпра, гонорея, кандідоз).

2 год.

Сучасні засоби лікування і профілактики ерозивно-виразкових

уражень СОРП (ангіна Сімановського-Плаута-Венсана,

гінгівостоматит Венсана).

2 год.

Новітні методи діагностики інфекційного мононуклеозу. 2 год.

Сучасні підходи до вибору терапевтичних засобів

дерматостоматитів, зумовлених аутоімунним компонентом (ЧПЛ,

ЧВ, міхурниця, дерматит Дюрінга).

2 год.

Інноваційні технології у диференційній діагностиці захворювань

губ і язика.

2 год.

Тематичний план практичних занять: 



Розглянемо 
правила 
роботи з 
сучасною 
оптикою на  
стоматологіч
ному 
прийомі.



Інноваційні методи діагностики та лікування напрямку

терапевтичної стоматології в особистому науковому дослідженні.

2 год.

Всього 44 

год.

Модуль 2.“Дитяча стоматологія”

Інноваційні методи діагностики та лікування дітей в стоматології. 2 год.

Сучасні методи профілактики стоматологічних захворювань. 2 год.

Особливості захворювань пародонту у дітей. Новітні методи

діагностики, лікування та профілактики.

2 год.

Інноваційні методи діагностики захворювань СОРП у дітей.

Основні принципи лікування захворювань СОРП.

2 год.

Інноваційні методи діагностики та лікування напрямку дитячої

стоматології в особистому науковому дослідженні.

2 год.

Тематичний план практичних занять: 



Навчимось 
правильно 
мотивувати 
пацієнтів 
доглядати за 
гігієною 
ротової 
порожнини.
Знайдемо 
відповідь на 
питання: “Що 
робити, якщо 
дитина не 
хоче чистити 
зуби?”



Модуль 3. “Ортопедична стоматологія”

Морфофункціональні основи ЗЩС та їхнє значення при

ортопедичному лікуванні. Рентгенологічна та функціональна

характеристика на етапах діагностики та лікування.

2 год.

Оклюзія та її види. 2 год.

Діагностика оклюзійних порушень, вибіркове пришліфування зубів

у профілактиці та лікуванні захворювань пародонту.

2 год.

Порівняльна характеристика мостоподібних, бюгельних та знімних

пластинкових протезів. Ортопедичне лікування при часткових

дефектах зубних рядів частковими знімними пластинковими та

бюгельними протезами. Особливості протезування зубів у дітей та

підлітків.

2 год.

Тематичний план практичних занять: 







Сучасне якісне стоматологічне лікування полягає в 
гармонійному поєднанні здоров’я, функції та естетики



Тематичний план практичних занять: 





Тематичний план практичних занять: 





Тематичний план практичних занять: 





Тематичний план практичних занять: 



Оцінка в 

балах

Оцінка за 

національною 

шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка Пояснення

180-200 5 (відмінно) А

Відмінно (відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок)

160-179

4 (добре)

B
Дуже добре (вище середнього 

рівня з кількома помилками)

140-159 С

Добре (в цілому правильне 

виконання з певною кількістю 

суттєвих помилок)

130-139

3 (задовільно)

D
Задовільно (непогано, але зі 

значною кількістю недоліків)

120-129 E

Достатньо (виконання 

задовольняє мінімальним 

критеріям)

100-119

2 (незадовільно)

FX
Незадовільно (з можливістю 

повторного складання)

1-99 F
Незадовільно (з обов'язковим 

повторним курсом)

Визначення кількості 

балів, яку здобувач 

набрав із дисципліни:

Кількість балів, яку 

здобувач набрав з 

дисципліни, визначається 

як середнє арифметичне 

кількості балів з усіх 

модулів дисципліни (сума 

балів за усі модулі ділиться 

на кількість модулів 

дисципліни).

Конвертація кількості балів з дисципліни в оцінки за шкалою ECTS та за 
чотирибальною (традиційною) шкалою



Статут ІФНМУ 
https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informaci
a/norm_dok/Statut_IFNMU_2019.pdf

Правила внутрішнього трудового розпорядку
https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informaci

a/norm_dok/Prav_vnut_trud_rozpor_IFNMU.pdf

Положення про процедуру розгляду звернень (заяв,
скарг, пропозицій) студентів Івано-Франківського
національного медичного Університету
https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_d
ok/Polozhennia_pro_rozhliad_zvernen_studentiv.pdf

Політика навчальної дисципліни



«Положення про організацію освітнього процесу в

Івано-Франківському національному медичному

університеті»

«Положення про вибіркові дисципліни в освітніх

програмах здобувачів у Івано-Франківському

національному медичному університеті»

«Положення про порядок реалізації права на

академічну мобільність здобувачів ступеня доктора

філософії та доктора наук в ІФНМУ»

«Положення про неформальну та інформальну

освіту учасників освітнього процесу Івано-

Франківського національного медичного

університету»

Політика навчальної дисципліни



Те, що ми знаємо, – обмежено, а те, що ми не 
знаємо, – нескінченно.

Блаженство тіла полягає в здоров'ї, а блаженство 
розуму – у знанні. 

Підготувала доц. кафедри стоматології ПО
Ільницька О.М.


