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КОМУНІКАЦІЯ  

Комунікація зі студентами буде здійснюватись за допомогою Е-mail, за 

вказаним телефоном, в аудиторії за розкладом. 

 

АНОТАЦІЯ КУРСУ  

Предмет вивчення дисципліни «Сестринство в дитячій стоматології»: є 

закріплення практичних навичок у межах цілей, визначених у освітньо - 

професійній програмі підготовки фахівців за спеціальністю 221 «Стоматологія» 

Пререквізити курсу:  – «Пропедевтика дитячої терапевтичної 

стоматології», «Біоорганічна та біологічна хімія», «Фізіологія» та ін. 

Кореквізити –  «Терапевтична стоматологія», «Фармакологія» та ін. 

Постреквізити – «Дитяча терапевтична стоматологія», «Терапевтична 

стоматологія» та ін. 

Мета курсу є володіння морально-деонтологічними принципами 

медичного фахівця та принципами фахової субординації у стоматології, 

застосовування основних принципів асептики, антисептики, знеболювання, 

набуття та удосконалення професійних навичок медичної сестри 

стоматологічної клініки.  

Завдання дисципліни: закріплення практичних навичок та оволодіння 

морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами 

фахової субординації у стоматології; - засвоєння основних принципів асептики, 

антисептики; - вирізнення особливостей застосування принципів асептики та 

антисептики в дитячій стоматології; - набуття та удосконалення професійних 

навичок медичної сестри стоматологічної клініки. 

В результаті вивчення дисципліни “ Сестринство в дитячій стоматології ” 

студент повинен:  

Знати: 

tel:0487282481
mailto:detstom@onmedu.edu.ua


-організацію роботи дитячих стоматологічних відділень різних профілів 

(терапевтичного, хірургічного, ортодонтії); 

-завдання та обов’язки медичної сестри відділення дитячої терапевтичної 

стоматології; 

-основні принципи медичної етики та деонтології в дитячій стоматології; 

-алгоритм надання першої медичної  допомоги при деяких невідкладних 

станах, які найчастіше виникають у клініці дитячої терапевтичної стоматології 

(непритомність); 

-інструментарій для обстеження та лікування стоматологічних хворих та 

правила його  застосування; 

-види дезинфекції і стерилізації різних видів стоматологічного 

інструментарію та обладнання; 

-правила ведення медичної документації; 

-правила техніки безпеки при роботі зі стоматологічним обладнанням; 

-алгоритм приготування (замішування) різних видів пломбувальних 

матеріалів; 

-правила підготовки стоматологічного обладнання до санітарної обробки 

та алгоритм її проведення; 

-правила підготовки  різних видів стоматологічного інструментарію та 

стоматологічних матеріалів до стерилізації; 

-алгоритм стерилізації стоматологічних матеріалів та інструментарію та 

контролю її якості; 

-алгоритм підготовки робочого місця лікаря-стоматолога; 

-алгоритм гігієнічної та хірургічної обробки рук медичного персоналу; 

-алгоритм дії при випадкових пошкодженнях рук, потраплянні 

біологічного матеріалу в очі тощо. 

Вміти: 

-заповнити медичну документацію; 

-готувати (замішувати) різні пломбувальні матеріали; 

-провести санітарну обробку стоматологічного обладнання; 

-провести передстерилізаційне очищення різних видів стоматологічного 

інструментарію; 

-провести дезинфекцію стоматологічного інструментарію різними 

методами; 

-підготувати різні види стоматологічного інструментарію та 

стоматологічних матеріалів до стерилізації; 

-провести стерилізацію стоматологічних матеріалів та інструментарію 

-здійснити контроль якості стерилізації стоматологічного інструментарію; 

-накрити стерильний столик з інструментарієм; 

-підготувати робоче місце лікаря-стоматолога; 

-провести гігієнічну та хірургічну обробку рук; 

-провести обробку при випадкових пошкодженнях рук, потраплянні 

біологічного матеріалу в очі тощо. 

 

ОПИС КУРСУ  

Форми і методи навчання  



Курс буде викладений у формі  практичних занять (4 год.), організації 

самостійної роботи студентів (18,5 год.). Під час викладання дисципліни 

використовуються методи: розповідь лектора, демонстрація Power Point та 

поясненням, бесіда, аналіз нової інформації. Під час виконання практичних 

занять студенти використовують теоретичні знання для виконання практичних 

завдань. Передбачається проведення групових консультацій (1 год. на тиждень 

згідно розкладу консультацій) 

 

Зміст навчальної дисципліни 

Теми практичних занять: 

1. Організація роботи дитячих стоматологічних відділень різних профілів. 

Професійні обов'язки медичної сестри терапевтичного відділення дитячої 

стоматологічної клініки. Правила техніки безпеки при проведенні медичних 

сестринських маніпуляцій у клініці дитячої стоматології 

2.Методи асептики та антисептики. Методика та засоби дезінфекції і 

стерилізації стоматологічного інструментарію та обладнання. Обробка виробів 

медичного призначеня та предметів догляду 

 

Рекомендована література: 

1. Догляд за хворими: підручник / Ю.П. Гніденко, О.М. Ковальова, В 

М. Лісовий, О.В. Охапкіна та ін.  К.: ВСВ " Медицина", 2010.  488 с. 

2. Пропедевтика внутрішньої медицини / К.О. Бобкович [та ін.]; під 

заг. редакцією проф. М.С. Расіна.  Вінниця: «Нова книга», 2014. 207 с. 

3. Догляд за хворими (практика). Методичний посібник для 

проходження виробничої практики студентами 2 курсу стоматологічного 

факультету. / [І.П. Кайдашев, М.С. Расін. Л.Г. Савченко, та ін.]. Полтава: 

видавництво УМСА. 2010. 45с. 

4. Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології: навчальний 

посібник / Р.В. Казакова, М.А. Лучинський, М.Н. Воляк та ін.; за ред. Р.В. 

Казакової. 2-е вид., випр. К.: Медицина, 2011. 272 с. 

5. Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології: підручник / 

Л.О. Хоменко, О.І. Остапко, Н.В. Біденко та ін. К.: Книга плюс, 2011. 320 с. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Поточний контроль студентів в стоматологічних відділеннях здійснюється 

керівниками практики від бази.  

Підсумковий контроль (диференційний залік, іспит) здійснюється по 

завершенню курсу. До підсумкового контролю допускаються студенти, які не 

мають пропусків (відпрацювали усі пропуски), виконали програму виробничої 

практики, мають належно оформлені звітні документи (Щоденник і Підсумковий 

звіт). 

Форма підсумкового контролю 

Диференційний залік виробничої (лікарської) практики студентів II курсу 

передбачає демонстрацію вмінь і практичних навичок та вирішення ситуаційних 

завдань. 

Під час диференційного заліку студент повинен виконати одну практичну 

навичку та вирішити два ситуаційних завдання. 



Оцінювання диференційного заліку: виставляються оцінки за 4-бальною 

традиційною шкалою. 

Оцінка «відмінно» виставляється, у випадку, коли студент знає програму в 

повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; дає вичерпно 

точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без 

помилок і неточностей; вільно вирішує ситуаційне завдання та виконує 

практичні навички різного ступеню складності; 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає всю програму і 

добре розуміє її, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та 

систематично, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент 

відповідає без помилок; вирішує ситуаційне завдання з незначними помилками і 

виконує практичні навички, відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках; 

Оцінка «задовільно» ставиться студентові на основі його знань всього 

об'єму програми з предмету та задовільному рівні розуміння його. Студент 

спроможний вирішувати спрощені завдання за допомогою навідних питань; 

вирішує ситуаційне завдання з деякими суттєвими помилками та виконує 

практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний 

самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання 

відповідає правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння 

студента не відповідають вимогам «задовільної» оцінки. 

Самостійна робота (СР) студентів 

 Робота студентів складається з самостійного вивчення  певного переліку 

тем або тем, що потребують поглибленого вивчення. СР контролюється за 

допомогою тестів та контрольних робіт. Питання з тем, що відведені на 

самостійне вивчення включені до контрольних заходів. Увесь обсяг СР містить 

завдання які вимагають від студента систематичної самостійної роботи. 

 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Політика щодо дедлайнів та перескладання:  

Підсумковий (диференційний залік) здійснюється в аудиторії, у разі 

відсутності або низького результату перескладається згідно розкладу 

Політика щодо академічної доброчесності:  

Обов’язковим є дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

-самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, 

передбачених робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

-посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

-дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

-надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних 

матеріалів або технічних засобів (шпаргалок, конспектів, мікронавушників, 

телефонів, смартфонів, планшетів тощо); 

Політика щодо відвідування та запізнень: 

Відвідування студентами всіх видів навчальних занять є обов’язковим.  



Мобільні пристрої: 

Користуватися мобільними пристроями тільки з дозволу викладача. 

Поведінка в аудиторії: 

Активна ділова атмосфера. 

 

 

 

 


