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1. Пропедевтика дитячої    

терапевтичної 

стоматології

























Фотополімерна лампаКомпозитні матеріали для постійних і 

тимчасових пломб світлового твердіння 

(фотополімери).



2. Профілактика 
стоматологічних 

захворювань



Профілактика 
стоматологічних захворювань

У НПЦ 
СТОМАТОЛОГІЯ 
№7 за допомогою 
інструментарію та 

спеціальних 
засобів 

визначають 
гігієнічні і 

пародонтальні
індекси та індекси 

карієсу зубів.



Профілактика 
стоматологічних захворювань 

Наявність у НПЦ №7

ультразвукового  скейлера,  
набору депураторів, та 
п’єзоструменевого апарату,  
дозволяє проводити  
професійну гігієну ротової 
порожнини, яка включає 
зняття м’яких і твердих 
зубних відкладень. 



Профілактика 
стоматологічних захворювань 

Перед застосуванням 
навиків чищення зубів у 
пацієнтів студенти 
навчаються виконувати їх 
на тренажерах ORAL-B.



Наявність у НПЦ №7 умивальників дозволяє 

відпрацьовувати техніку чищення зубів.



Профілактика стоматологічних 
захворювань 

За допомогою ірригатора студенти навчаються способам 

поліпшення якості  гігієни ротової порожнини. Він портативний, 

містить 12 насадок, що дозволяє якісно очистити міжзубні 

проміжки, а також ортодонтичні чи ортопедичні конструкції та 

значно знизити ризик  виникнення захворювань тканин пародонта.



Переносний бікс із 

стерильними дзеркалами 

з підсвіткою та набір 

пародонтальних зондів 

використовуються для 

проведення 

епідеміологічних 

обстежень.



У НПЦ №7 наявні  

засоби і можливості для 

проведення герметизації 

фісур тимчасових і 

постійних зубів.



Щороку викладачі кафедри зі студентами 3 курсу проводять 
«Уроки здоров'я» у дошкільних та шкільних закладах та 
навчають дітей правил догляду за ротовою порожниною. 



На уроках здоров’я студенти відпрацьовують навички 
спілкування з дітьми, вміння встановити психологічний контакт 

з ними для формування правильного ставлення до свого 
здоров’я.



Матеріали з «Уроків здоровʼя» (сценарії, фотографії, 
відеофільми, альбоми) зберігаються на кафедрі.



3. Дитяча  
терапевтична 
стоматологія



– підрозділ дисципліни «Дитяча

стоматологія», який забезпечує

студентам 4 і 5 курсів вивчення

питань клініки, діагностики та 

лікування основних

стоматологічних захворювань у 

дітей.



Клінічні зали
кафедри
забезпечені
сучасними
стоматологічними
установками, 
меблями та 
обладнанням.



Студенти на 
практичній частині 
занять під 
керівництвом 
досвідчених 
викладачів мають 
можливість ведення 
стоматологічного 
прийому пацієнтів і 
засвоєння усіх 
обов῾язкових
практичних навичок з 
дитячої терапевтичної 
стоматології.



Стоматологічні установки 
оснащені турбінними і 
мікромоторними 
наконечниками для різних 
режимів препарування твердих 
тканин зубів, 
слиновідсмоктувачами і 
пилососами для ізоляції та 
очищення робочого поля.



Освоєння студентами різних сучасних поліфункціональних 
електронних діагностичних приладів дозволяє здійснювати 
ранню діагностику карієсу, вимірювати електрозбудливість 
зуба (електроодонтодіагностика) для встановлення чи 
підтвердження діагнозу та визначати довжину кореневих 
каналів (апекслокація) у випадку лікування ускладненого 
карієсу.

Kavo DIAGNOdent Поліфункціональний прилад



Ізоляція робочого 
поля за допомогою 
кофердаму є сучасною 
і необхідною 
методикою на різних 
етапах лікування 
захворювань твердих 
тканин зубів. 



Для засвоєння 
алгоритмів 
практичних навичок 
студенти багаторазово 
відпрацьовують їх на 
моделях зубів і 
кореневих каналів  
(ендоблоках) із 
патологією коренів 
зубів (пульпіти і 
періодонтити).



Argenat – набір для сріблення 
зубів, який застосовують для 
лікування карієсу тимчасових 
зубів у дітей.

Препарати фтору (Ftoroplen і 
Глуфторед) є засобами для 
профілактики карієсу і 
ремінералізуючої терапії.



Класичні склоіономерні цементи
(Іонолат, Riva), склоіономери
подвійного твердіння (Riva ligt cure)
і зміцнені склоіономери-ормокери
(Ceramfil molar) – група 
пломбувальних матеріалів, які 
найчастіше використовуються для  
лікування захворювань твердих 
тканин зубів у дітей.



Компомер Dyract XP –
сучасний пломбувальний

матеріал для лікування 
захворювань твердих 
тканин  тимчасових і 

постійних зубів у дітей.



Компомер Twinky Star –
сучасний пломбувальний
фотополімерний матеріал 

різних кольорів для 
лікування карієсу тимчасових 

зубів у дітей.



Текучі композити –
матеріали вибору для 

пломбування тимчасових 
зубів у дітей.



Мікрогібридні  
фотополімерні 
композити 
використовують для 
реставрацій фронтальної 
групи постійних зубів зі 
сформованими коренями 
у дітей у разі лікування 
травм і захворювань 
твердих тканин зубів.



Сучасні фотополімерні 
композити є 

високоестетичними
матеріалами, які потребують 

спеціальної адгезивної
підготовки.



Композитні пломбувальні
метеріали відрізняються за 

розміром часточок 
наповнювача, кольорами  та 
іншими параметрами,  які
визначають їх технологічні

характеристики, та потребують
дотримання правил 

використання і вдосконалення
навиків роботи з ними. 



Для різних етапів 
ендодонтичних втручань на 

тимчасових і постійних 
зубах у дітей  

використовують цілу низку 
інструментів, медикаментів 
і матеріалів, а опрацювання 

техніки роботи студенти 
проводять на фантомах-

ендоблоках.



При лікуванні пульпітів 
і періодонтитів
постійних зубів у 
підлітків студенти 
мають змогу 
скористатися 
ендодонтичним
мікроскопом у НПЦ 
СТОМАТОЛОГІЯ №6а.



При вивченні розділів 
“Захворювання тканин 
пародонта у дітей” і 
“Захворювання слизової 
оболонки ротової 
порожнини у дітей”
студенти 5 курсу 
відпрацьовують 
клінічні навики 
діагностики  на 
клітинному рівні у НПЦ 
СТОМАТОЛОГІЯ №6 
за допомогою 
мікроскопа і 
комп’ютера.



4. Дитяча хірургічна 
стоматологія



Клінічні зали оснащені 
стоматологічними 
установками, на яких 
проводять огляди 
пацієнтів та 
встановлення діагнозів.

- предмет, який 
вивчається на 4 і 5
курсах.



Для відпрацювання 

практичних навичок 

видалення зубів для 

студентів оснащений 

НПЦ 

СТОМАТОЛОГІЯ №3.



Для навчання студентів 
практичної навички 
«місцева анестезія» 
наявні анатомічні 
фантоми для проведення 
провідникової та 
інфільтраційної 
анестезій. 



Практичні навички студенти 
відпрацьовують на муляжах.



Для навчання студентів 

оснащений НПЦ 

СТОМАТОЛОГІЯ №5, у 

якому проводять 

хірургічні втручання.



Студенти навчаються 
діагностувати різні 
стоматологічні патології 
на основі даних 
комп’ютерної
томографії.



Студенти використовують сучасні види анестетиків та 
карпульних шприців.



Прийом хворих 

забезпечений хірургічним 

інструментарієм, який 

потрібен для проведення 

хірургічних маніпуляцій:

- щипці;

- распатори;

- елеватори;

- скальпелі;

- кюретажні ложки;

- карпульні шприци;

- голкотримачі;

- распатори Фарабефа;

- кісткові кусачки.



Студенти опановують 
навички ушивання 
м'яких тканин із 
використанням різних 
шовних матеріалів.



Студенти проводять 
інфільтраційну 

анестезію на верхній 
щелепі.



Студенти асистують на 
операції френулопластики

верхньої губи.

Студенти здійснюють 
екстракцію зуба на верхній 

щелепі.



5.Ортодонтія



Навчання 
здійснюється у 
НПЦ 
СТОМАТОЛОГІЯ 
№7 (на 3 курсі) і в 
клінічних залах (на 
4-5 курсах), де є 
можливість 
освоїти теоретичні 
і практичні 
знання.

- предмет, який 
студенти вивчають на 
3-5 курсах.



Основа ортодонтії - глибоке 
розуміння анатомії та 
функції.



Основа ортодонтії - вивчення сучасних 
класифікацій зубо-щелепних аномалій, які дають 
уяву про майбутнє лікування.



Ретельна діагностика – запорука успішного  
ортодонтичного лікування.



Для навчання 
використовується 
метод діагностики 
за допомогою 
комп’ютерного
томографа в НПЦ 
СТОМАТОЛОГІЯ 
«Комп’ютерна
діагностика». 



Студенти вчаться діагностувати ортодонтичні 
аномалії на сучасних цифрових ортопантомограмах. 



Практичні навички з виготовлення ортодонтичної 
апаратури відпрацьовуються в зуботехнічній лабораторії 

Центру стоматології ІФНМУ.



На кафедрі студенти навчаються працювати  з 
вакуумними апаратами для формування кап.



Студенти навчаються виготовляти знімні 
та незнімні апарати на муляжах.



Для роботи на 
муляжах і в 
клініці 
використовується 
сучасна 
ортодонтична
апаратура.



У клініці під керівництвом
досвідчених викладачів
студенти мають змогу
освоїти використання
сучасної ортодонтичної
апаратури.



Отже, після навчання на кафедрі дитячої 
стоматології студенти мають змогу спеціалізуватися 
за такими напрямками:

-дитяча терапевтична стоматологія;

-дитяча хірургічна стоматологія;

-ортодонтія. 


