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МЕТА

• Сформувати у Вас, майбутніх лідерів медичної освіти,  
теоретичних знать, оволодіння практичними навичками 
з надання стоматологічної допомоги населенню при 
роботі в закладах охорони здоров’я стоматологічного 
профілю різних форм власності.



Опанувавши  курс
«Медсестринство в стоматології»,

Ви зможете:

• Володіти основними питаннями зі стоматології.

• Знати діагностику, методи лікування основних
стоматологічних захворювань

• Проводити профілактичні заходи серед різних груп
населення.

• Забезпечувати інфекційний контроль в закладах охорони
здоров’я стоматологічного профілю.

• Виконувати основні завдання медичної сестри бакалавра у
стоматологічних кабінетах різного профілю.



Закінчивши курс
«Медсестринство в стоматології»,
Ви зможете працювати у професійній команді терапевтичної стоматології



Закінчивши курс
«Медсестринство в стоматології»,
Ви зможете працювати у професійній команді стоматології дитячого віку



Закінчивши курс,
«Медсестринство в стоматології»,
Ви зможете працювати у професійній команді хірургічної стоматології



Закінчивши курс
«Медсестринство в стоматології»,
Ви зможете працювати у професійній команді ортопедичної  
стоматології та ортодонтії.



Закінчивши курс
«Медсестринство в стоматології»,
Ви зможете проводити  профілактичні заходи для 
попередження виникнення стоматологічних захворювань.     



Набуті знання і вміння Ви зможете
застосовувати у майбутній професії:
• в роботі закладів охорони здоров’я стоматологічного спрямування;
• оформляючи та контролюючи медичну звітну документацію;
• асистуючи лікарю-стоматологу при наданні стоматологічної допомоги

пацієнтам;
• проводячи основні маніпуляції по догляду за пацієнтами;
• надаючи невідкладну допомогу пацієнтам стоматологічного профілю;
• демонструючи техніку чищення зубів, рекомендуючи методи та

засоби гігієни ротової порожнини;
• при догляді за різними конструкціями незнімних і знімних протезів,

ортодонтичних та щелепно-лицевих апаратів;
• при аналізі інформації, прийнятті рішень та комунікації з пацієнтами,

тощо.



При вивчені курсу 
«Медсестринство в стоматології» 
Ви опрацюєте такі теми лекцій:

• Тема 1. Організація стоматологічної допомоги.

• Тема 2. Санітарно-протиепідемічний режим в стоматологічних закладах охорони здоров’я.

• Тема 3. Захворювання твердих тканин зубів та їх ускладнення. Кабінет терапевтичної
стоматології.

• Тема 4. Захворювання пародонту та слизової оболонки порожнини рота. Пародонтологічний
кабінет.

• Тема 5. Запальні одонтогенні захворювання щелепно-лицевої ділянки. Кабінет хірургічної
стоматології.

• Тема 6. Види заміщень дефектів твердих тканин зуба та зубних рядів ортопедичними
конструкціями. Кабінет ортопедичної стоматології та ортодонтії.

• Тема 7. Невідкладна допомога в стоматології.

• Тема 8. Профілактика основних стоматологічних захворювань. Психологічні аспекти
спілкування з пацієнтами.



Зміст дисципліни розкривається у наступних темах 
практичних занять:

• Тема 1. Інфекційна безпека та інфекційний контроль в стоматології.

• Тема 2. Обов’язки сестри медичної (бакалавра) в кабінетах терапевтичної
(дитячої) стоматології.

• Тема 3. Обов’язки сестри медичної (бакалавра) пародонтологічного
кабінету.

• Тема 4. Обов’язки сестри медичної (бакалавра) в кабінетах хірургічної
стоматології.

• Тема 5. Обов’язки сестри медичної (бакалавра) у відділенні
ортопедичної стоматології (ортодонтії).

• Тема 6. Участь сестри медичної (бакалавра) у проведенні профілактичних
заходів виникнення стоматологічних захворювань.

• Тема 7. Модульний контроль 1. Медсестринство в стоматології.



Курс «Медсестринсво в стоматології»
викладатиме

НАЗАР СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА –

асистент кафедри хірургічних
дисциплін і невідкладних станів, 
викладач вищої кваліфікаційної
категорії, викладач-методист.



Для курсу спеціально розроблено низку 
посібників та підручників, зокрема:

• Медсестринство в стоматології: навч. 
посіб. / І.П. Мазур, П61 Л.О. Щербак, 
С.В. Хлєбас та ін. ; за ред. І.П. Мазур. 
— К.:ВСВ «Медицина», 2017. — 160 с.

• Медсестринство в стоматології / під 
заг. ред. проф Короля М.Д. – Полтава, 
2019.

• Основи стоматології: підручник / 
В.О.Маланчук, А.В.Борисенко, 
Л.В.Харків та ін.; за ред. 
В.О.Маланчука. – К.: Медицина, 2009. 
– 592 с.  та ін.



Електронні ресурси доступу для вивчення 
дисципліни:
• https://www.youtube.com/watch?v=YNfzA3FQOhs

• https://www.youtube.com/watch?v=gPUmMXdm0dY

• https://www.youtube.com/watch?v=04lXy-PdoM4

• https://www.youtube.com/watch?v=aB1eMmqjv5g

• https://www.youtube.com/watch?v=AF8o335AoqQ

• https://www.youtube.com/watch?v=iut0AKTaUhw

• https://www.youtube.com/watch?v=IYNT1oqvPPU

• https://www.youtube.com/watch?v=SoH4gzteoi8

• https://www.youtube.com/watch?v=Cx-_URQoZNU
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