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 ФОРМА 1 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ «ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 
МОДУЛЬ 4 (IX семестр) (Кількість годин – 20) 

1-2. Систематика хвороб слизової оболонки порожнини рота. Травматичні ураження слизової оболонки порожнини рота. Катаральний стоматит. 
Лейкоплакія. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

3-4. Вірусні захворювання слизової оболонки порожнини рота. Герпетичний стоматит, Оперізувальний герпес, інфекційний мононуклеоз, герметична 
ангіна, грип, кір. СНІД. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. 

5-6. Бактеріальні  ураження слизової оболонки порожнини рота. Виразково-некротичний, гангренозний стоматит. Нома. Диференціальна діагностика 
виразок СОПР. 

7-8. Прояви венеричних хвороб, лепри і туберкульозу в порожнині рота. Клініка, діагностика, диф. діагностика, тактика лікаря-стоматолога. 

9-10. Кандидоз слизової оболонки порожнини рота.  Аномалії і хвороби язика. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 
лікування. 

11-12. Самостійні захворювання губ. Предракові захворювання слизової оболонки порожнини рота. Рак. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
диференціальна діагностика, лікування. 

13-14. Прояви алергії в порожнині рота. Патогенез, клініка, діагностика, диф. діагностика, лікування і профілактика.      
15-16. Пухирчаста хвороба, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диф. діагностика, лікування. Пемфігоїди.  Червоний плоский лишай, червоний вовчак. 

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика,  лікування, профілактика. 
17-18. Зміни слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях крові (лейкозах, анеміях, геморагічних синдромах) 

19-20. Зміни слизової оболонки порожнини рота при соматичних та системних захворюваннях ендокринної травної, серцевосудинної, нервової систем та ін. 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ «ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 
МОДУЛЬ 4 (IX семестр) (Кількість годин – 70) 

№ ТЕМА 
Тривалість 

заняття, 
акад.год 

1. Анатомо-топографічні, морфологічні та функціональні особливості слизової оболонки порожнини рота. 
Елементи ураження при захворюваннях слизової болонки порожнини рота. Систематика хвороб слизової оболонки порожнини рота. Травматичні 
ураження слизової оболонки порожнини рота. Лейкоплакія. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика. Променеві ураження 
слизової оболонки порожнини рота. Патогенез, клініка, лікування, профілактика. 

6,0 

2. Вірусні захворювання слизової оболонки порожнини рота. Герпетичний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, 
лікування. Вірусні захворювання слизової оболонки порожнини рота. Оперізуючий лишай, грип, ящур. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
диференційна діагностика, лікування  

6,0 

3. Прояви СНІДу в порожнині рота. Клініка, профілактика. Тактика лікаря-стоматолога. Виразково-некротичний стоматит. Гангренозний стоматит, нома: 
етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. 

6,0 

4. Прояви хронічної інфекції в порожнині рота (туберкульоз, лепра). Клініка, діагностика, тактика лікаря-стоматолога. 
Прояви венеричних захворювань в порожнині рота (сифіліс, гонорея). Клініка, діагностика, тактика лікаря-стоматолога. 

6,0 

5. Кандидоз. етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика. 
Аномалії та хвороби язика. Глосодінія. Клініка, діагностика, тактика лікаря-стоматолога. 

6,0 

6. Захворювання губ: самостійні хейліти. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика. 
Захворювання губ: симптоматичні хейліти. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика.  

6,0 

7. Новоутворення. Облігатні та факультативні передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота та губ.  Клініка, діагностика, лікування, прогноз 
та профілактика. Доброякісні новоутворення СОПР та губ. Рак слизової оболонки порожнини рота та червоної кайми губ. Клініка, діагностика, лікування, 
прогноз та профілактика 

6,0 

8. Прояви алергічних станів в порожнині рота. Патогенез, клініка, діагностика, лікування. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит. Етіологія, патогенез, 
клініка, диференційна діагностика, лікування. Афтози: синдром Бехчета, афти Беднара та ін. Етіологія, патогенез, клініка, диференційна діагностика, 
лікування. Поліморфна ексудативна еритема. Синдром Стівенса-Джонсона, Лайелла. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, 
лікування. 

6,0 

9. Зміни СОПР при дерматозах з аутоімунним компонентом. Пухирчаста хвороба: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 
лікування, профілактика. Пемфігоїди: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика. Червоний плоский 
лишай. Червоний вовчак. Етіологія, клініка, діагностика, лікування. 

6,0 

10. Зміни слизової оболонки при захворюваннях крові (лейкозах). Тактика лікаря-стоматолога. Зміни слизової оболонки при захворюваннях крові (анеміях, 
геморагічних діатезах та ін..) Тактика лікаря-стоматолога. Зміни слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях органів системи травлення, 
гіпоавітамінозі. Тактика лікаря-стоматолога. Зміни слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях органів серцево-судинної, ендокринної системи 
та коллагенозах. Тактика лікаря-стоматолога. 

6,0 

11. Клінічний розбір хворих: Методичні підходи до вибору методів діагностики та лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота 6,0 
12. Підсумковий модульний контроль (ПМК)  6,0 

Всього 72,0 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ «ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 
МОДУЛЬ 4 (IX семестр) (Кількість годин – 55) 

 

№ Тема 
К-сть 
годин 

1. Підготовка до практичних, семінарських занять (теоретична, опрацювання практичних навичок, вмінь): номери тем: 1 – 11 33 
2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять, теми: 1 -4 12 

1. Сучасні засоби для лікування захворювань СОПР (препарати рослинного походження, антисептики, антибіотики, противірусні, антипротозойні та 
протигрибкові засоби). 3 

2. Сучасні засоби для лікування захворювань СОПР (нестероїдні протизапальні препарати, ферментні препарати, антиферментні препарати, кератопластики, 
кератолітики). 

3 

3. Сучасні засоби для лікування захворювань СОПР (стероїдні протизапальні, сорбенти, пробіотики, вітаміни, імуномодулятори). 3 
4. Ураження слизової оболонки порожнини рота професійного характеру та при деяких екзогенних інтоксикаціях. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
лікування, профілактика. 

3 

3. Індивідуально-дослідницька самостійна робота, теми: 
1. СНІД. Сучасні методи діагностики та лікування. 
2. Фітотерапія захворювань СОПР.  

6 

4. Підготовка до підсумкового модульного контролю 4 

http://acadreg.nmu.ua/ 

 


