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Одеський національний медичний університет 

Факультет  стоматологічний 

Кафедра Терапевтичної стоматології 

 

Силабус курсу 

«Професійні хвороби  у лікарів-стоматологів» 

Обсяг 90 годин/ 3,0 кредити 

Семестр, рік 

навчання 

V семестр, 3-й  рік навчання 

Дні, час, місце Кафедра терапевтичної стоматології, згідно розкладу 

занять 

Викладач (-і) Зав. кафедри, проф. Скиба В.Я., доценти: Iвченко Н.А., 

Седлецька А.О., Аксінорська О.І., Гончарук Л.В., 

Жеребко О.М., Коваль С.М., Давіденко О.М., Бас О.А., 

Гончаренко О.В., Герасимова І.В., асистенти: Строченко 

Є.О., Чумаченко В.А., Дізік С.В., Цимбалюк О.Г., Біла 

Н.Ф., Золотухіна О.Л., Дядюро О.В. 

Контактний 

телефон 

Завідувач кафедри, проф. Скиба Василь Якович, 

тел. 0505523250 

Е-mail terstomonmedu@gmail.com 

Робоче місце Кафедра терапевтичної стоматології, вул. Торгова, 15 

Консультації Кожної середи: з 14.30 до 16.00 та по суботах: з 8.30 до 

13.00. в межах навчального семестру. Під час зимових  

канікул щоденно з 8.30 до 13.00. 

КОМУНІКАЦІЯ  

Спілкування зі студентами здійснюється згідно розкладу в  навчальних 

кімнатах та аудиторії. У випадку дистанційного навчання, комунікації можуть 

відбуватися в режимі онлайн на платформі Microsoft Teams згідно до розкладу 

занять.  

АНОТАЦІЯ  КУРСУ   

Предмет вивчення вибіркового компоненту – це етіологія, патогенез 

професійних захворювань у лікарів-стоматологів, шкідливих чинників, 

профілактичних заходів щодо запобігання виникнення професійних хвороб у 

лікарів-стоматологів.  

 Пререквізити курсу: Вивчення програми ґрунтується на попередньо 

отриманих студентами знаннях з анатомії людини, гістології, ембріології та 

цитології, медичної фізики, медичної хімії, латинської мови, філософії, іноземної 

мови, фізіології, фармакології, екології та біобезпеки, клінічної імунології, 

хірургічної стоматології, ортопедичної стоматології, стоматології дитячого віку, 

ортодонтії. 

Постреквізити курсу: Отримані студентами знання сприятимуть 

засвоєнню питань ергономіки в терапевтичній стоматології, профілактичних 

заходів подолання внутрішньо-лікарняних інфекцій, запобігання травматизму, 

алергізації , забруднення повітря, вібраційної хвороби, тощо.  Використанню у 
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роботі сучасного обладнання, професійної мови, дозволяють приймати участь у 

науково-практичних  конференціях, стажуванні, у т.ч. за кордоном.     

Метою вивчення вибіркового компоненту „Професійні хвороби у 

лікарів-стоматологів” є формування у студентів теоретичних знань, 

практичних навичок і умінь щодо діагностики, лікування , профілактики 

професійних хвороб у лікарів-стоматологів.  

Завдання вибіркового компоненту: Сформувати у студентів професійні 

знання та навички з діагностики, лікування та профілактики професійних 

захворювань у лікарів-стоматологів.  

Очікувані результати: У результаті вивчення вибіркового компоненту 

«Професійні хвороби у лікарів-стоматологів» студент повинен знати: 

-Організацію роботи стоматологічного кабінету. Функції та обов׳язки   

медичного персоналу. 

- Питання ергономіки та техніки  безпеки. 

-Санітарні та гігієнічні вимоги до роботи у стоматологічних  

відділеннях/кабінетах, у т.ч. молодшого медичного персоналу. 

-Класифікацію професійних захворювань у лікарів-стоматологів. 

-Основні шкідливі чинники, які викликають професійні хвороби. 

- Патогенез професійних хвороб лікарів-стоматологів. 

-Діагностику, диференційну діагностику професійних хвороб. 

-Методи лікування професійних захворювань. 

- Методи профілактики професійних хвороб у лікарів-стоматологів. 

-Норми робочого часу, якісні та кількісні показники роботи лікаря- 

стоматолога. 

Студент повинен вміти: 

- Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну 

процедуру, на підставі результатів лабораторних та інструментальних 

досліджень. 

- Виділяти провідний клінічний симптом або синдром. 

- Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний діагноз 

захворювання. 

- Організовувати роботу медичного персоналу; формувати 

раціональні медичні маршрути пацієнтів; організовувати 

взаємодію з колегами. 

-  Проводити первинну та вторинну профілактику професійних 

 хвороб. 

- Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності. 

- Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 

медичного фахівця та принципами фахової субординації на 

терапевтичному прийомі. 

- Дотримуватися здорового способу життя, користуватися прийомами 

саморегуляції та самоконтролю. 
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- Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими 

правами, свободами та обов’язками, підвищувати загально-освітній 

культурний рівень. 

- Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки 

(власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових 

небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності. 

 

ОПИС КУРСУ 

Форми і методи навчання 

Курс передбачає проведення семінарських занять (20 годин), читання 

лекцій (10 годин), організацію самостійної роботи студентів  (60 годин).  

Викладання відбувається у вигляді лекції, демонстрації Power Point 

та пояснення, бесіди, аналізу нової інформації. Під час семінарських занять 

проводиться теоретичне опитування, вирішення ситуаційних завдань, 

складання алгоритмів діагностичного та лікувального пошуку. 

Передбачається проведення консультацій згідно до розкладу. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Розділ 1. «Професійні хвороби у лікарів-стоматологів. Етіологія, патогенез, 

клініка, діагностика, профілактика, тактика лікаря.»: 

Тема 1. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості 

та небезпечності факторів виробничого процесу, важкості та   

напруженості праці 

Тема 2. Оснащення робочого місця лікаря-стоматолога: універсальні   

стоматологічні установки та крісла. Техніка безпеки.  

Тема 3. Класифікація умов праці. Гігієнічні норми. Асептика. 

Тема 4. Особливості праці лікарів – стоматологів. 

 Тема 5. Класифікація професійних хвороб. 

Тема 6. Професійні шкідливості в роботі лікаря-стоматолога. 

Тема 7. Санітарний паспорт. Призначення.  

Тема 8. Засоби індивідуального захисту та особистої безпеки.  

Тема 9. Діагностика та основні клінічні прояви професійних   

захворювань лікарів-стоматологів. 

Тема 10. Тактика лікаря та профілактика професійних хвороб. 

 

Перелік  рекомендованої літератури:  

Основна (базова) 

1. Професійні хвороби : [підручник] / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, О.М. 

Ігнатьєв та ін. ; за ред. проф. В.А Капустника, проф.. І.Ф. Костюк. – 5-е 

вид., переробл. і допов.- К., : ВСВ «Медицина», 2017.-536 с. + 4 кольор. 

вкл.  

2. Професійні хвороби : навч.-метод. посібник для сам. роб. студ. / О.М. 

Ігнатьєв, К.А. Ярмула, О.І.  Панюта, Л.І. Загородня. – О., 2015. – 56 с. 
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3. Хухліна О. С. Внутрішня медицина та професійні хвороби: діагностика 

та лікування: Навчальний посібник / О. С. Хухліна. – Чернівці: БДМУ, 

2013. –367 с. 

Допоміжна: 

1.  Косарев В. В., Бабанов С. А. Профессиональные болезни. 

Руководство. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2018. 422 с. 

2. Професійні хвороби / В.С. Ткачишин. – К.: ДП «Інформаційно-  

            аналітичне агентство», 2011. – 895 с. 

3. Інформаційно - освітнє середовище info.onmedu.edu.ua 

ОЦІНЮВАННЯ 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті. 

Оцінка поточної успішності виставляється за 4-х бальною традиційною 

шкалою за результатами співбесіди з викладачем з теоретичних питань та 

підсумком виконання алгоритмів діагностики, та профілактики 

професійних хвороб. 

Підсумковий контроль Формою контролю рівня знань з 

вибіркового компоненту є залік, наприкінці 5 семестру навчання, який 

проводиться на останньому семінарському занятті. До заліку допускаються 

студенти, які виконали навчальну програму з вибіркового компоненту  в 

повному обсязі, мають середній бал за поточну навчальну діяльність не 

менше 3,00.  

Самостійна робота студентів. Самостійна робота студентів 

регламентується навчальним планом і виконується студентами самостійно 

за календарно-тематичними планами, проводиться у вигляді аудиторної та 

поза аудиторної роботи. Контроль якості самостійної роботи студентів 

проводиться на семінарських заняттях та під час проведення заліку. 

ПОЛІТИКА  КУРСУ  

Студент повинен оволодіти теоретичними знаннями з дисципліни, 

відвідати всі види і форми занять, що передбачені навчальним планом, 

виконати всі види навчальних завдань, оволодіти алгоритмами 

діагностики, лікування та профілактики професійних хвороб у лікарів-

стоматологів, скласти всі види контролю рівня знань. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

У разі неявки під час складання заліку з вибіркового компоненту, 

студенти допускаються до перескладання за графіком перескладань. 

Пропущені лекції студенти відпрацьовують шляхом написання реферату та 

співбесіди з лектором за темою лекції. Пропущені семінарські заняття 

студенти відпрацьовують згідно графіку відпрацювань пропущених занять 

черговому викладачу (кожної середи та суботи в межах навчального 

семестру).  

Політика щодо академічної доброчесності:  

Неприйнятними у навчальній діяльності є використання під час 

контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів або технічних 

засобів (шпаргалок, мікронавушників, телефонів, смартфонів, тощо); 
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проходження процедур контролю результатів навчання підставними 

особами. 

Політика щодо відвідування та запізнень: 

Відвідування студентами всіх видів навчальних занять є 

обов’язковим. Пропущені  семінарські заняття та лекції студент повинен 

відпрацювати протягом 2 тижнів. 

Мобільні пристрої: 

Допускається використання смартфону, планшету або іншого 

пристрою з дозволу викладача.  

Поведінка в аудиторії: Спілкування є дружнім, творчим, відкритим 

до конструктивної критики. В аудиторії активна ділова атмосфера. 

 

 


