
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

циклу професійної підготовки 
каталог 2 за ОНП «Стоматологія» (доктор філософії) 

 

Кафедра, 

яка 

пропонує 

дисципліну
 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності

, на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, 

командна ро-

бота, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні 

заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна
 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Макси-

мальна 

кількість 
студентів, 

які мо-

жуть за-

писатися 

на 

дисци-

пліну
 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які 

хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Імплантологія 

Кафедра 

стоматології 
Черненко В.М. Черненко В.М. 

Здатність 

формування 

системного 

наукового 

світогляду, 

професійної етики 

та загального 

культурного 

кругозору. 

Здатність 

проводити 

дослідження на 

відповідному рівні. 

Здатність виявляти, 

ставити та 

вирішувати 

проблеми 

Використовувати 

клінічні та спеціальні 

методи дослідження. 

Проводити обстеження 

беззубих ділянок щелеп. 

Обирати варіант 

імплантації та 

протезування. 

Інтерактивні, 

мультимедійні 

лекції. 

Проблемно-

пошукові 

заняття. 

Практико-

орієнтовані 

заняття (кейси) 

Наукові 

дискусії. 

Електронне 

навчання в 

системі Google 

Meet. 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

221 

Стоматологія 
20 

Без     

обмежень 
4 сем. 

Дитяча терапевтична стоматологія 

Кафедра 

стоматології 
Лахтін Ю.В. Лахтін Ю.В. 

Здатність 

формування 

системного 

наукового 

Проводити діагностику 

та диференційну 

діагностику різних форм 

карієсу тимчасових 

Інтерактивні, 

мультимедійні 

лекції. 

Проблемно-

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

221 

Стоматологія 
20 

Без 

обмежень 
3 сем. 



світогляду, 

професійної етики 

та загального 

культурного 

кругозору. 

Здатність 

проводити 

дослідження на 

відповідному рівні. 

Здатність виявляти, 

ставити та 

вирішувати 

проблеми 

зубів у дітей різного 

віку; проводити 

лікування карієсу 

тимчасових зубів у дітей 

різними методами 

(ремінералізуюча 

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. 

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. 

Обирати пломбувальні 

матеріали для лікування 

карієсу і некаріоних 

уражень зубів у дітей. 

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 

пошукові 

заняття. 

Практико-

орієнтовані 

заняття (кейси) 

Наукові 

дискусії. 

Електронне 

навчання в 

системі Google 

Meet. 

(доктор 

філософії) 



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. 

Інтерпретувати дані 

цитологічного і 

мікробіологічного 

дослідження вмісту 

пародонтальної кишені; 

інтерпретувати дані 

рентгенологічного 

дослідження при 

захворюваннях 

пародонта у дітей; 

інтерпретувати дані 

гемограми в нормі у 

дітей різного віку, при 

захворюваннях системи 

крові та інших 

патологічних станах. 

Визначати ступінь 

тяжкості хронічного 



катарального гінгівіту за 

індексом РМА; 

визначати ступінь 

ураження тканин 

пародонту за індексом 

СРІ; визначати 

гігієнічний стан 

порожнини рота за 

індексом Green-

Vermillion; 

проводити 

індивідуальне гігієнічне 

навчання та виховання 

дитини в залежності від 

стоматологічного 

статусу, зокрема від 

стану тканин 

пародонту та СОПР; 

призначати засоби для 

індивідуального 

гігієнічного догляду за 

порожниною рота при 

різному 

стоматологічному 

статусі, зокрема 

при захворюваннях 

тканин пародонту та 

СОПР; проводити 

професіональну 

гігієну порожнини рота 

при гінгівіті та 

пародонтиті у дітей і 

підлітків. 

Проводити зрошення 

порожнини рота дітям 

різного віку; проводити 

інстиляції лікарських 

засобів у ясенні та 

пародонтальні кишені; 

проводити аплікації 

лікарських засобів при 

лікуванні захворювань 

тканин пародонту та 

СОПР; видаляти 



нальоти та нашарування 

з поверхні слизової 

оболонки ясен 

та інших ділянок 

порожнини рота; 

призначати 

фізіотерапевтичні 

методи для лікування 

захворювань тканин 

пародонта і СОПР у 

дітей. 

Виявляти чинники 

ризику розвитку 

основних 

стоматологічних 

захворювань 

під час 

стоматологічного 

обстеження дитини; 

складати комплексний 

план профілактики 

карієсу зубів і 

захворювань тканин 

пародонта у дитини в 

залежності від 

індивідуальних чинників 

ризику; визначати 

потребу в 

терапевтичній, 

хірургічній, 

ортодонтичній допомозі 

під час 

стоматологічного 

обстеження дитини та 

складати індивідуальний 

план санації дитини 

Дитяча хірургічна стоматологія 

Кафедра 

стоматології 

Москаленко 

П.О 

Москаленко 

П.О., 

Черненко В.М. 

Здатність 

формування 

системного 

наукового 

світогляду, 

професійної етики 

Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

Здатність застосовувати 

знання у практичній 

Інтерактивні, 

мультимедійні 

лекції. 

Проблемно-

пошукові 

заняття. 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

221 

Стоматологія 
20 

Без     

обмежень 
3 сем. 



та загального 

культурного 

кругозору. 

Здатність 

проводити 

дослідження на 

відповідному рівні. 

Здатність виявляти, 

ставити та 

вирішувати 

проблеми 

діяльності. 

Спроможність збирати 

медичну інформацію 

про пацієнта і 

аналізувати 

клінічні данні. 

Спроможність 

інтерпретувати 

результат лабораторних 

та інструментальних 

досліджень. 

Спроможність 

діагностувати: 

визначати попередній, 

клінічний, остаточний, 

супутній діагноз, 

невідкладні стани. 

Спроможність 

визначати тактику 

ведення пацієнтів із 

захворюваннями 

органів і тканин ротової 

порожнини та щелепно-

лицевої області з 

супутніми 

соматичними 

захворюваннями з 

урахуванням вікових 

особливостей дитини. 

Спроможність 

виконувати медичні та 

стоматологічні 

маніпуляції. 

Спроможність 

проводити лікування 

основних захворювань 

органів і тканин 

ротової порожнини та 

щелепно-лицевої області 

з урахуванням вікових 

особливостей дитини. 

Практико-

орієнтовані 

заняття (кейси) 

Наукові 

дискусії. 

Електронне 

навчання в 

системі Google 

Meet. 

Ортопедична стоматологія 

Кафедра Циганок О.В. Циганок О.В. Здатність Знати функціональну Інтерактивні, Третій 221 20 Без 4 сем. 



стоматології формування 

системного 

наукового 

світогляду, 

професійної етики 

та загального 

культурного 

кругозору. 

Здатність 

проводити 

дослідження на 

відповідному рівні. 

Здатність виявляти, 

ставити та 

вирішувати 

проблеми 

анатомію та біомеханіку 

зубощелепного апарату. 

Засвоїти методи 

обстеження пацієнтів в 

клініці ортопедичної 

стоматології. 

Засвоїти показання до 

використання різних 

видів протезів; 

протезування різними 

видами протезів, 

клінічні та технологічні 

етапи виготовлення 

різних видів протезів. 

Знати етіологію і 

патогенез, принципи 

лікування, реабілітації і 

профілактики 

ортопедичної патології 

зубощелепної системи. 

Проводити 

внутрішньосиндромну 

диференціальну 

діагностику, 

диференціальну 

діагностику, 

формулювати 

попередній і заключний 

клінічний діагноз. 

Складати план 

підготовки порожнини 

рота до протезування; 

визначати тактику 

лікування хворого в 

клініці ортопедичної 

стоматології. 

Демонструвати окремі 

клініко - технологічні 

етапи виготовлення 

різних 

видів ортопедичних 

конструкцій. 

мультимедійні 

лекції. 

Проблемно-

пошукові 

заняття. 

Практико-

орієнтовані 

заняття (кейси) 

Наукові 

дискусії. 

Електронне 

навчання в 

системі Google 

Meet. 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

Стоматологія обмежень 

Ортодонтія 

Кафедра Галич Л.В. Галич Л.В. Здатність Знати про сучасні Інтерактивні, Третій 221 20 Без 4 сем. 



стоматології формування 

системного 

наукового 

світогляду, 

професійної етики 

та загального 

культурного 

кругозору. 

Здатність 

проводити 

дослідження на 

відповідному рівні. 

Здатність виявляти, 

ставити та 

вирішувати 

проблеми 

уявлення про етіологію 

та патогенез 

ортодонтичної патології. 

Засвоїти класифікації 

аномалій окремих зубів, 

патології прикусів, 

закономірності 

клінічних проявів різних 

патологічних станів в 

ортодонтії, показання до 

вибору комплексного 

лікування 

ортодонтичного 

хворого. 

Знати методи 

обстеження і лікування 

ортодонтичного 

хворого. 

Вміти обґрунтовувати і 

формулювати 

попередній і заключний 

клінічний діагноз 

ортодонтичного 

хворого, проводити 

диференційну 

діагностику 

захворювань, скласти 

план ортодонтичного 

лікування, визначити 

конструкцію 

ортодонтичного апарата, 

проводити лікування 

ортодонтичної патології, 
скласти план 

профілактичних заходів 

по попередженню 

виникнення 

зубо-щелепних аномалій 

та деформацій.  

мультимедійні 

лекції. 

Проблемно-

пошукові 

заняття. 

Практико-

орієнтовані 

заняття (кейси) 

Наукові 

дискусії. 

Електронне 

навчання в 

системі Google 

Meet. 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

Стоматологія обмежень 

Профілактика стоматологічних захворювань 

Кафедра 

стоматології 
Лахтін Ю.В. Лахтін Ю.В. 

Здатність 

формування 

системного 

Вміти планувати заходи 

по дотриманню 

здорового способу 

Інтерактивні, 

мультимедійні 

лекції. 

Третій 

рівень 

вищої 

221 

Стоматологія 
20 

Без 

обмежень 
4 сем. 



наукового 

світогляду, 

професійної етики 

та загального 

культурного 

кругозору. 

Здатність 

проводити 

дослідження на 

відповідному рівні. 

Здатність виявляти, 

ставити та 

вирішувати 

проблеми 

життя, особистої 

гігієни та 

впроваджувати їх в 

практику охорони 

здоров'я, визначати 

фактори ризику 

основних 

стоматологічних 

захворювань, 

здійснювати 

епідеміологічний аналіз 

стоматологічної 

захворюваності 

населення, 

обґрунтовувати 

гігієнічні заходи з 

профілактики 

стоматологічних 

захворювань, планувати 

та проводити первинну 

та вторинну 

профілактику найбільш 

поширених 

стоматологічних 

захворювань у дітей 

різного віку, планувати 

заходи для запобігання 

розповсюдження 

стоматологічних 

захворювань, оцінити їх 

ефективність 

Проблемно-

пошукові 

заняття. 

Практико-

орієнтовані 

заняття (кейси) 

Наукові 

дискусії. 

Електронне 

навчання в 

системі Google 

Meet. 

освіти 

(доктор 

філософії) 

Терапевтична стоматологія 

Кафедра 

стоматології 
Лахтін Ю.В. 

Лахтін Ю.В. 

Давидова Л.М. 

Здатність 

формування 

системного 

наукового 

світогляду, 

професійної етики 

та загального 

культурного 

кругозору. 

Здатність 

проводити 

дослідження на 

Знати та розуміти 

предметну область та 

розуміння професійної 

діяльності. 

Здатність застосовувати 

знання у практичній 

діяльності. 

Спроможність збирати 

медичну інформацію 

про пацієнта і 

аналізувати 

клінічні данні. 

Інтерактивні, 

мультимедійні 

лекції. 

Проблемно-

пошукові 

заняття. 

Практико-

орієнтовані 

заняття (кейси) 

Наукові 

дискусії. 

Електронне 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

221 

Стоматологія 
20 

Без 

обмежень 
3 сем. 



відповідному рівні. 

Здатність виявляти, 

ставити та 

вирішувати 

проблеми 

Спроможність 

інтерпретувати 

результат лабораторних 

та інструментальних 

досліджень. 

Спроможність 

виконувати медичні та 

стоматологічні 

маніпуляції. 

навчання в 

системі Google 

Meet. 

Хірургічна стоматологія 

Кафедра 

стоматології 

Москаленко 

П.О 

Москаленко 

П.О., 

Черненко В.М. 

Здатність 

формування 

системного 

наукового 

світогляду, 

професійної етики 

та загального 

культурного 

кругозору. 

Здатність 

проводити 

дослідження на 

відповідному рівні. 

Здатність виявляти, 

ставити та 

вирішувати 

проблеми 

Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

Здатність застосовувати 

знання у практичній 

діяльності. 

Спроможність збирати 

медичну інформацію 

про пацієнта і 

аналізувати 

клінічні данні. 

Спроможність 

інтерпретувати 

результат лабораторних 

та інструментальних 

досліджень. 

Спроможність 

діагностувати: 

визначати попередній, 

клінічний, остаточний, 

супутній діагноз, 

невідкладні стани. 

Спроможність 

визначати тактику 

ведення пацієнтів із 

захворюваннями 

органів і тканин ротової 

порожнини та щелепно-

лицевої області з 

супутніми 

соматичними 

захворюваннями. 

Інтерактивні, 

мультимедійні 

лекції. 

Проблемно-

пошукові 

заняття. 

Практико-

орієнтовані 

заняття (кейси) 

Наукові 

дискусії. 

Електронне 

навчання в 

системі Google 

Meet. 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 
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Спроможність 

виконувати медичні та 

стоматологічні 

маніпуляції. 

Спроможність 

проводити лікування 

основних захворювань 

органів і тканин 

ротової порожнини та 

щелепно-лицевої 

області. 

 


