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ВСТУП 

 

Опис навчальної дисципліни (анотація) 
Пропедевтика терапевтичної стоматології – є підготовчим передклінічним курсом 

терапевтичної стоматології – дисципліни, методи якої спрямовані на збереження здоров’я 

зубів, органів і тканин порожнини рота, відновлення їх анатомічної форми та фізіологічної 

функції, запобігання стоматологічним хворобам терапевтичними методами без хірургічних 

втручань. Згідно до примірного навчального плану додипломної підготовки фахівців другого 

(магістрського) рівня вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія», вивчення 

навчальної дисципліни «Пропедевтика терапевтичної стоматології» здійснюється студентами 

на II курсі в ІV семестрі. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є питання клінічних особливостей 

будови зубів, тканин та органів порожнини рота; організації та оснащення стоматологічного 

кабінету; принципів, способів і етапів препарування каріозних порожнин різної локалізації, 

складу, властивостей та використання стоматологічних пломбувальних матеріалів; 

ендодонтичної обробки системи кореневих каналів, матеріалів та методів їх обтурації. 

 

Міждисциплінарні зв’язки 
Пропедевтика терапевтичної стоматології як навчальна дисципліна: 

а) ґрунтується на попередньому вивченні студентами анатомії людини; гістології, 

ембріології та цитології, медичної біології, медичної хімії, біологічної та біоорганічної хімії, 

мікробіології, вірусології та імунології й інтегрується з цими дисциплінами; 

б) закладає основи вивчення студентами таких клінічних дисциплін, як терапевтична 

стоматологія, дитяча терапевтична стоматологія, ортодонтія; профілактика стоматологічних 

захворювань; 

в) базується на вивченні студентами пропедевтичних дисциплін терапевтичного профілю: 

пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології і пропедевтики ортопедичної стоматології 

та інтегрується з цими дисциплінами; 

г) інтегрується з наступними клінічними дисциплінами: терапевтичною стоматологією; 

профілактикою стоматологічних захворювань, дитячою терапевтичною стоматологією; 

д) формує уявлення про необхідність профілактики стоматологічних захворювань. 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Пропедевтика терапевтичної 

стоматології» є оволодіння практичними навичками стоматологічного лікування на 

фантомах з метою їх подальшого правильного застосування в клінічній практиці. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Пропедевтика 

терапевтичної стоматології» є   

 отримання знань з: клінічних особливостей анатомо-гістологічної будови зубів, 

тканин та органів порожнини рота; організації та обладнання стоматологічного 

кабінету; матеріалознавства в терапевтичній стоматології; способів та технік 

препарування та пломбування каріозних порожнин; етапів ендодонтичного 

лікування зубів;  

 засвоєння основних мануальних навичок виконання окремих етапів лікування зубів: 

препарування та пломбування, ендодонтичного лікування кореневих каналів на 

фантомах, дотримування принципів асептики й антисептики в клініці терапевтичної 

стоматології, застосування засобів індивідуального захисту при виконанні 

стоматологічних маніпуляцій. 

Конкретні цілі вивчення модуля «Пропедевтика терапевтичної стоматології»: 
1. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного 
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фахівця та принципами фахової субординації у клініці терапевтичної стоматології. 

2. Демонструвати на фантомах виконання стоматологічних маніпуляцій при лікуванні 

зубів: 

- ампутацію та екстирпацію пульпи постійних зубів; 

- інструментальну обробку кореневих каналів зубів; 

- накладання одонтотропних паст; 

- накладання та видалення тимчасових пломб та герметичних пов’язок при лікуванні 

карієсу, пульпіту та періодонтиту; 

- пломбування каріозних порожнин зубів різними пломбувальними матеріалами; 

- пломбування кореневих каналів зубів різними матеріалами; 

- препарування каріозних порожнин зубів з урахуванням виду пломбувального 

матеріалу; 

- шліфування та полірування пломб з усіх видів пломбувальних матеріалів. 

3. Демонструвати на фантомах вміння застосовувати основний стоматологічний 

інструментарій, матеріали та використати стоматологічне обладнання в 

терапевтичній стоматології при: 

- ампутації та екстирпації пульпи зубів; 

- інструментальній обробці кореневих каналів зубів; 

- накладанні одонтотропних паст; 

- накладанні та видаленні тимчасових пломб та герметичних пов’язок при лікуванні 

карієсу та його ускладнень (пульпіт, періодонтит); 

- пломбуванні каріозних порожнин зубів різними пломбувальними матеріалами; 

- пломбуванні кореневих каналів зубів різними матеріалами; 

- препаруванні каріозних порожнин зубів із урахуванням виду пломбувального 

матеріалу; 

- шліфуванні та поліруванні пломб з усіх видів пломбувальних матеріалів. 

4. Вміти дотримуватись принципів асептики та антисептики в клініці терапевтичної 

стоматології, застосовувати засоби індивідуального захисту при виконанні 

стоматологічних маніпуляцій. 

 

1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок із нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим 

у термінах результатів навчання у Стандарті). 

Згідно з вимогами Стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами 

компетентностей: 

- інтегральна: здатність розв’язувати професійні задачі та проблеми в галузі охорони 

здоров'я за спеціальністю «Cтоматологія» в процесі навчання та майбутній професійній 

діяльності. 

- загальні: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися та бути 

сучасно навченим. 

2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

5. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

7. Здатність до вибору стратегії спілкування. 

8. Здатність працювати в команді. 

9. Навички міжособистісної взаємодії 

10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

11. Навики здійснення безпечної діяльності. 

12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

13. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

- спеціальні (фахові, предметні): 
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1. Володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами 

фахової субординації. 

2. Виконання на фантомах стоматологічних маніпуляцій при лікуванні зубів: 

- ампутації та екстирпації пульпи постійних зубів; 

- інструментальної обробки системи кореневих каналів зубів; 

- накладання одонтотропних паст; 

- накладання та видалення тимчасових пломб та герметичних пов’язок при лікуванні 

карієсу та його ускладнень (пульпіт, періодонтит); 

- пломбування каріозних порожнин зубів різними пломбувальними матеріалами; 

- пломбування системи кореневих каналів зубів різними матеріалами; 

- препарування каріозних порожнин зубів з урахуванням виду пломбувального 

матеріалу; 

- шліфування та полірування пломб з усіх видів пломбувальних матеріалів. 

3. Вміння застосовувати основний стоматологічний інструментарій, матеріали та 

стоматологічне обладнання в терапевтичній стоматології. 

4. Дотримання принципів асептики та антисептики в клініці терапевтичної стоматології, 

застосування засобів індивідуального захисту при виконанні стоматологічних 

маніпуляцій. 

 

Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці 

компетентностей». 

Матриця компетентностей 

№ Компетентність Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 

Загальні компетентності 

1.  Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу; 

здатність вчитися і бути сучасно 

навченим 

+ +  + 

2.  Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професії. 
+ + + + 

3.  Здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях. 
+ +  + 

4.  Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

+ + + + 

5.  Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу 

інформації з різних джерел. 

+ + + + 

6.  Здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації; здатність 

працювати автономно. 

+ + + + 

7.  Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 
+ + + + 

8.  Здатність до вибору стратегії 

спілкування. 
+ + + + 

9.  Здатність працювати в команді.  + + + 

10.  Навички міжособистісної 

взаємодії 
 + + + 

11.  Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів). 
+ + + + 

12.  Навики здійснення безпечної 

діяльності. 
+ + + + 
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13.  Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

 +  + 

14.  Прагнення до збереження 

навколишнього середовища. 
+ + + + 

15.  Здатність діяти соціально 

відповідально та громадянсько 

свідомо. 

+ + + + 

Спеціальні (фахові) компетентності 

1.  Володіння морально-

деонтологічними принципами 

медичного фахівця та 

принципами фахової 

субординації у клініці 

терапевтичної стоматології. 

+ + + + 

2.  Виконання на фантомах 

стоматологічних маніпуляцій 

при лікуванні зубів: 

- інструментальної обробки 

кореневих каналів зубів; 

- накладання одонтотропних 

паст; 

- накладання та видалення 

тимчасових пломб та 

герметичних пов’язок при 

лікуванні карієсу та його 

ускладнень (пульпіт, 

періодонтит); 

- пломбування каріозних 

порожнин зубів різними 

пломбувальними 

матеріалами; 

- пломбування кореневих 

каналів зубів різними 

матеріалами; 

- препарування каріозних 

порожнин зубів з 

урахуванням виду 

пломбувального матеріалу; 

- шліфування та полірування 

пломб з усіх видів 

пломбувальних матеріалів. 

+ +  + 

3.  Вміння застосовувати основний 

стоматологічний 

інструментарій, матеріали та 

стоматологічне обладнання в 

терапевтичній стоматології. 

+ +  + 

4.  Дотримання принципів асептики 

та антисептики в клініці 

терапевтичної стоматології, 

застосування засобів 

індивідуального захисту при 

виконанні стоматологічних 

+ +  + 
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маніпуляцій. 

 
Результати навчання: 
Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє 

навчальна дисципліна: сформована здатність на підставі набутих компетентностей 
розв’язувати професійні задачі та проблеми в галузі охорони здоров'я за спеціальністю 
«Cтоматологія» в процесі навчання та майбутній професійній діяльності. 

Результати навчання для дисципліни: 
1. Володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами 

фахової субординації. 

2. Виконання на фантомах стоматологічних маніпуляцій при лікуванні зубів: 

- ампутації та екстирпації пульпи постійних зубів; 

- інструментальної обробки системи кореневих каналів зубів; 

- накладання одонтотропних паст; 

- накладання та видалення тимчасових пломб та герметичних пов’язок при лікуванні 

карієсу та його ускладнень (пульпіт, періодонтит); 

- пломбування каріозних порожнин зубів різними пломбувальними матеріалами; 

- пломбування системи кореневих каналів зубів різними матеріалами; 

- препарування каріозних порожнин зубів з урахуванням виду пломбувального 

матеріалу; 

- шліфування та полірування пломб з усіх видів пломбувальних матеріалів. 

3. Вміння застосовувати основний стоматологічний інструментарій, матеріали та 

стоматологічне обладнання в терапевтичній стоматології. 

4. Дотримання принципів асептики та антисептики в клініці терапевтичної стоматології, 

застосування засобів індивідуального захисту при виконанні стоматологічних маніпуляцій. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться: 

120 годин (із них 70 годин – аудиторна і 50 годин – самостійна позааудиторна 

робота студентів),  кредитів ECTS – 4, змістових модулів – 4. 

Вивчення навчальної дисципліни «Пропедевтика терапевтичної стоматології» 

здійснюється на IV семестрі 2-го року навчання. 

Змістовий модуль 1 «Основний стоматологічний інструментарій та устаткування. 

Анатомічна та гістологічна будова постійних зубів» включає 27 годин (із них 17,0 годин – 

аудиторна і 10 годин – самостійна позааудиторна робота студентів). 

Змістовий модуль 2 «Пломбувальні матеріали для відновлення дефектів твердих 

тканин коронок зубів» включає 22 години (із них 14 годин – аудиторна і 8 годин – 

самостійна позааудиторна робота студентів). 

Змістовий модуль 3 «Препарування та пломбування каріозних порожнин постійних 

зубів різних класів» включає 27 годин (із них 17 годин – аудиторна і 10 годин – самостійна 

позааудиторна робота студентів). 

Змістовий модуль 4 «Препарування, іригація та пломбування (обтурація) кореневих 

каналів постійних зубів» включає 44 години (із них 22 години – аудиторна і 22 години – 

самостійна позааудиторна робота студентів). 
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3. Структура навчальної дисципліни «Пропедевтика терапевтичної 

стоматології»  
 

Дисципліна «Пропедевтика терапевтичної стоматології» 

Модуль 1 

Всього годин: 120/4,0 кредити 

(лекції – 10 годин, практичні заняття – 60 годин, СРС – 50 годин) 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб. СРС ІДРС 

 1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основний стоматологічний інструментарій та устаткування. 

Анатомічна та гістологічна будова постійних зубів. 

1.  Лекція 1. Терапевтична стоматологія: 

зміст предмету, основні завдання, 

перспективи розвитку. Організація та 

обладнання стоматологічного кабінету. 

 2     

2.  Тема 1. Знайомство з кафедрою. Історія 

розвитку терапевтичної стоматології. Мета 

і завдання фантомного курсу. 

Стоматологічний кабінет і його 

обладнання. Стоматологічні установки. 

Ергономіка. Техніка безпеки. Тестовий 

контроль вихідних знань. 

  3,0  2,0  

3.  Тема 2. Стоматологічні інструменти, бори, 

наконечники, їх використання. 

Дезінфекція та стерилізація 

стоматологічного устаткування та 

інструментарію. Засоби. 

  3,0  2,0  

4.  Тема 3. Зубна формула, клініко-анатомічні 

особливості різців, іклів, премолярів та 

молярів верхньої щелепи. Ознаки зубів. 

Моделювання зубів. 

  3,0  2,0  

5.  Тема 4. Зубна формула, клініко-анатомічні 

особливості різців, іклів, премолярів та 

молярів нижньої щелепи. Ознаки зубів. 

Моделювання зубів. 

  3,0  2,0  

6.  Тема 5. Сучасний погляд на особливості 

гістологічної будови твердих тканин зуба. 
  3,0  2,0  

 Разом за змістовим модулем 1 27 2 15,0  10,0  

Змістовий модуль 2. Пломбувальні матеріали для відновлення дефектів твердих тканин 

зубів. 

7.  Лекція 2. Сучасні пломбувальні матеріали 

для відновлення дефектів твердих тканин 

зубів. Властивості, показання до 

використання, техніка застосування. 

 

2 

    

8.  Тема 6. Пломбувальні матеріали. 

Класифікація. Вимоги до пломбувальних 

матеріалів. Матеріали для тимчасових 

пломб та герметичних пов’язок. Склад, 

  

3,0  2,0 
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властивості, техніка пломбування. 

Матеріали для ізолюючих, лікувальних 

прокладок та девіталізації пульпи. Мета 

використання, методика їх приготування, 

техніка накладання. 

9.  Тема 7. Цементи (цинк-фосфатні, сілікатні, 

сіліко-фосфатні, полікарбоксілатні). 

Хімічний склад, фізичні властивості, 

показання до використання. Техніка 

приготування та пломбування. 

Склоіономерні цементи та компомери. 

Види, властивості, показання до 

застосування, особливості пломбування. 

Амальгами. Склад, властивості, показання 

до використання. Техніка приготування та 

пломбування. 

  

3,0  2,0 

 

10.  Тема 8. Композитні пломбувальні 

матеріали. Класифікації, склад, 

властивості, показання до застосування. 

Техніка приготування композитних 

пломбувальних матеріалів хімічного 

затвердіння. Адгезивні системи для емалі 

та дентину. 

  

3,0  2,0 

 

11.  Тема 9. Композитні пломбувальні 

матеріали світлового затвердіння. Види, 

властивості, показання до застосування, 

особливості етапів пломбування. 

  

3,0  2,0 

 

 Разом за змістовим модулем 2 22 2 12  8  

Змістовий модуль 3. Препарування та пломбування каріозних порожнин постійних зубів 

різних класів. 

12.  Лекція 3. Принципи препарування 

каріозних порожнин. Особливості 

препарування каріозних порожнин різних 

класів під сучасні пломбувальні матеріали 

та технології. 

 

2     

13.  Тема 10. Принципи та етапи препарування 

каріозних порожнин. Класифікація 

каріозних порожнини за Блеком. 

Препарування каріозних порожнин I та V 

класів. Вибір інструментів. 

 

 3,0  2,0  

14.  Тема 11. Препарування каріозних 

порожнин ІІ, ІІІ та IV класів. Вибір 

інструментів. 

  

3,0  2,0 

 

15.  Тема 12. Особливості препарування 

каріозних порожнин різних класів під 

сучасні пломбувальні матеріали та 

технології. 

  

3,0  2,0 

 

16.  Тема 13. Техніка пломбування каріозних 

порожнин І та V класів із застосуванням 

різних пломбувальних матеріалів. 

Обґрунтування вибору пломбувального 

матеріалу. 

  

3,0  2,0 

 

17.  Тема 14. Техніка пломбування каріозних   3,0  2,0  
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порожнин ІІ, ІІІ та ІV класів із 

застосуванням різних пломбувальних 

матеріалів. Обґрунтування вибору 

пломбувального матеріалу. Відновлення 

контактного пункту. 

 Разом за змістовим модулем 3. 27 2 15,0  10,0  

Змістовий модуль 4. Препарування, іригація та пломбування (обтурація) кореневих каналів 

постійних зубів. 

18.  Лекція 4. Введення в ендодонтію. 

Ендодонт. Морфологія зубів та 

формування доступу до системи 

кореневих каналів. Ендодонтичний 

інструментарій: класифікація, 

характеристика, функціональне 

призначення. 

 

2 

    

19.  Лекція 5. Препарування кореневих каналів. 

Основні техніки, помилки та ускладнення 

при їх використанні. Пломбувальні 

матеріали для обтурації кореневих 

каналів. Методи пломбування (обтурації) 

очищеної та сформованої системи 

кореневих каналів. 

 

2 

    

20.  Тема 15. Ендодонтія. Морфологія зубів та 

формування доступу до системи кореневих 

каналів. 

  

3,0  2,0 

 

21.  Тема 16. Ендодонтичні інструменти. 

Класифікація, види, призначення. 
  

3,0  2,0 
 

22.  Тема 17. Препарування кореневих каналів. 

Етапи. Вибір інструментів. Сучасні методи 

очищення та розширення кореневих 

каналів. Іригація системи кореневих 

каналів: засоби, механізм дії, показання до 

використання. 

  

3,0  2,0 

 

23.  Тема 18. Пломбувальні матеріали для 

обтурації кореневих каналів. Класифікація. 

Вимоги до них. Показання до 

застосування. Техніка приготування. 

  

3,0  2,0 

 

24.  Тема 19. Пломбування (обтурація) 

очищеної та сформованої системи 

кореневих каналів: методи та техніки.  

  

3,0  2,0 

 

 Разом за змістовим модулем 4 29 4 15,0  10  

25.  Підсумковий модульний контроль 6  3,0  2,0  

 ВСЬОГО ГОДИН: 120 10 60  40 + 6,0* 4,0 

 

* 6 годин на самостійне опрацювання тем, що не входять до плану аудиторних занять. 
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4. Теми лекцій модуля 1 дисципліни «Пропедевтика терапевтичної 

стоматології»  
Тематичний план лекцій 

Дисципліна «Пропедевтика терапевтичної стоматології» 

Модуль 1 

(Кількість годин – 10) 

№ 

п/п 
Тема 

Кількість 

годин 

1. Терапевтична стоматологія: зміст предмету, основні завдання, 

перспективи розвитку. 

2 

2. Сучасні пломбувальні матеріали для відновлення дефектів твердих тканин 

коронок зубів. Властивості, показання до використання, техніка 

застосування. 

2 

3. Принципи препарування каріозних порожнин. Особливості препарування 

каріозних порожнин різних класів під сучасні пломбувальні матеріали та 

технології. 

2 

4. Введення в ендодонтію. Ендодонт. Морфологія зубів та формування 

доступу до системи кореневих каналів. Ендодонтичний інструментарій: 

класифікація, характеристика, функціональне призначення. 

2 

 

5. Препарування кореневих каналів. Основні техніки, помилки та ускладнення 

при їх використанні. Пломбувальні матеріали для обтурації кореневих 

каналів. Методи пломбування (обтурації) очищеної та сформованої 

системи кореневих каналів. 

2 

 ВСЬОГО ГОДИН 10 

 

 

5. Теми практичних занять модуля 1 дисципліни «Пропедевтика 

терапевтичної стоматології» 
 

Тематичний план практичних занять  

Дисципліна «Пропедевтика терапевтичної стоматології» 

Модуль 1 

(Кількість годин – 70) 

№ 

п/п 
Тема 

Кількість 

годин 

1. Знайомство з кафедрою. Історія розвитку терапевтичної стоматології. 

Мета і завдання фантомного курсу. Стоматологічний кабінет і його 

обладнання. Стоматологічні установки. Ергономіка. Техніка безпеки. 

Тестовий контроль вихідних знань. 

3,0 

2. Стоматологічні інструменти, бори, наконечники, їх використання. 

Дезінфекція та стерилізація стоматологічного устаткування та 

інструментарію. Засоби. 

3,0 

3. Зубна формула, клініко-анатомічні особливості різців, іклів, премолярів та 

молярів верхньої щелепи. Ознаки зубів. Моделювання зубів. 
3,0 

4. Зубна формула, клініко-анатомічні особливості різців, іклів, премолярів та 

молярів нижньої щелепи. Ознаки зубів. Моделювання зубів. 
3,0 

5. Сучасний погляд на особливості гістологічної будови твердих тканин зуба. 3,0 

6. Пломбувальні матеріали. Класифікація. Вимоги до пломбувальних 

матеріалів. Матеріали для тимчасових пломб та герметичних пов’язок. 

Склад, властивості, техніка пломбування. Матеріали для ізолюючих, 

3,0 
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лікувальних прокладок та девіталізації пульпи. Мета використання, 

методика їх приготування, техніка накладання. 

7. Цементи (цинк-фосфатні, сілікатні, сіліко-фосфатні, полікарбоксілатні). 

Хімічний склад, фізичні властивості, показання до використання. Техніка 

приготування та пломбування. 

Склоіономерні цементи та компомери. Види, властивості, показання до 

застосування, особливості пломбування. 

Амальгами. Склад, властивості, показання до використання. Техніка 

приготування та пломбування. 

3,0 

8. Композитні пломбувальні матеріали. Класифікації, склад, властивості, 

показання до застосування. Техніка приготування композитних 

пломбувальних матеріалів хімічного затвердіння. Адгезивні системи для 

емалі та дентину. 

3,0 

9. Композитні пломбувальні матеріали світлового затвердіння. Види, 

властивості, показання до застосування, особливості етапів пломбування 
3,0 

10. Принципи та етапи препарування каріозних порожнин. Класифікація 

каріозних порожнини за Блеком. Препарування каріозних порожнин I та V 

класів. Вибір інструментів. 

3,0 

11. Препарування каріозних порожнин ІІ, ІІІ та IV класів. Вибір інструментів. 3,0 

12. Особливості препарування каріозних порожнин різних класів під сучасні 
пломбувальні матеріали та технології. 3,0 

13. Техніка пломбування каріозних порожнин І та V класів із застосуванням 
різних пломбувальних матеріалів. Обґрунтування вибору пломбувального 
матеріалу. 

3,0 

14. Техніка пломбування каріозних порожнин ІІ, ІІІ та ІV класів із 
застосуванням різних пломбувальних матеріалів. Обґрунтування вибору 
пломбувального матеріалу. Відновлення контактного пункту. 

3,0 

15. Ендодонтія. Морфологія зубів та формування доступу до системи 

кореневих каналів. 
3,0 

16. Ендодонтичні інструменти. Класифікація, види, призначення. 3,0 

17. Препарування кореневих каналів. Етапи. Вибір інструментів. Сучасні 

методи очищення та розширення кореневих каналів. Іригація системи 

кореневих каналів: засоби, механізм дії, показання до використання. 
3,0 

18. Пломбувальні матеріали для обтурації кореневих каналів. Класифікація. 

Вимоги до них. Показання до застосування. Техніка приготування. 
3,0 

19. Пломбування (обтурація) очищеної та сформованої системи кореневих 

каналів: методи та техніки.  
3,0 

 Підсумковий модульний контроль 3,0 

 ВСЬОГО 60 

 

 

6. Самостійна робота 
 

Види самостійної роботи студентів 

Дисципліна «Пропедевтика терапевтичної стоматології» 

Модуль 1 

(40 годин) 

№ 

п/п 
Тема 

Кількість 

годин 

Види 

контролю 

1. Підготовка до практичних, семінарських занять 

(теоретична, опрацювання практичних навичок, 

вмінь): 

номери тем: 1 – 19 

38 Поточний 

на практичних 

заняттях 
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2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану 

аудиторних занять, теми: 1-3 

10,0 Поточний 

на практичних 

заняттях 

Підсумковий 

модульний 

1. Малоінвазивне препарування твердих тканин зуба. 2,0 

2. Сучасні ендодонтичні інструменти для машинної 

обробки (препарування) кореневих каналів. 

Ендонаконечники. Апекслокатори. Правила роботи. 

2,0 

3. Системи ізоляції робочого поля при стоматологічних 

маніпуляціях. Засоби, техніка та особливості 

застосування. 

2,0 

3. Індивідуально-дослідницька самостійна робота, теми: 

1. Техніки естетичної реставрації постійних зубів із 

застосуванням композиційних матеріалів. Оптичні 

властивості постійних зубів. 

2. Фінішна обробка реставрації зуба. Мета. Засоби. 

Протоколи. 

3. Обтурація системи кореневих каналів зубів із 

застосуванням термопластифікованої гутаперчі та техніки 

безперервної хвилі. 

4,0 Поточний 

4. Підготовка до підсумкового модульного контролю 2,0 Підсумковий 

 ВСЬОГО ГОДИН  50  

 

7. Індивідуальні завдання: 
1. Техніки естетичної реставрації постійних зубів із застосуванням композиційних 

матеріалів. Оптичні властивості постійних зубів. 

2. Фінішна обробка реставрації зуба. Мета. Засоби. Протоколи. 

3. Обтурація системи кореневих каналів зубів із застосуванням 

термопластифікованої гутаперчі та техніки безперервної хвилі. 

Форми індивідуальної роботи 

 Підготовка наукових студентських робіт та доповіді на наукових студентських 

конференціях. 

 Участь у фахових студентських олімпіадах з дисципліни. 

8. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 

п/п 
Тема 

1. Підготовка до практичних, семінарських занять (теоретична, опрацювання 

практичних навичок, вмінь) 

2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять: 

1. Малоінвазивне препарування твердих тканин зуба. 

2. Сучасні ендодонтичні інструменти для машинної обробки (препарування) кореневих 

каналів. Ендонаконечники. Апекслокатори. Правила роботи. 

3. Системи ізоляції робочого поля при стоматологічних маніпуляціях. Засоби, техніка 

та особливості застосування. 

3. Індивідуально-дослідницька самостійна робота, теми: 

1. Техніки естетичної реставрації постійних зубів із застосуванням композиційних 

матеріалів. Оптичні властивості постійних зубів. 

2. Фінішна обробка реставрації зуба. Мета. Засоби. Протоколи. 

3. Обтурація системи кореневих каналів зубів із застосуванням термопластифікованої 

гутаперчі та техніки безперервної хвилі. 

4. Підготовка до підсумкового модульного контролю 
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9. Методи навчання: 
Організація навчального процесу здійснюється за Європейською кредитно-

трансферною системою організації навчального процесу. 

Викладання дисципліни забезпечується наступними методами: 

 вербальні, що забезпечують сприймання та засвоєння знань студентами  

(пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж); 

 наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація); 

 практичні для застосування знань, набуття й закріплення умінь і навичок  (різні 

види стоматологічних маніпуляцій на фантомах, виконання мануальних робіт) 

 перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок; 

 заохочення за наукові публікації, призові місця в олімпіадах з дисципліни серед ВНЗ 

України, участь у студентських конференціях тощо. 

 

Видами навчальної діяльності студентів згідно навчального плану є: 

а) лекції; 

б) практичні заняття;  

в) самостійна робота студентів (СРС); 

г) індивідуальна дослідницька робота студента (ІДРС). 

 

 

10. Методи контролю: 
 

10.1. Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях 

відповідно до конкретних цілей заняття. 

Методики оцінювання поточної навчальної діяльності: 

Теоретичні знання: 

1. Тестовий контроль 2-го рівня. 

2. Індивідуальне опитування. 

Практичні завдання: 

1. Індивідуальний контроль практичних навичок та їх результатів на фантомі. 

2. Розв`язування клінічних кейсів. 

 

10.2. Форма підсумкового контролю успішності навчання: 

Підсумковий модульний контроль (ПМК) з дисципліни «Пропедевтика терапевтичної 

стоматології» проводиться на заключному практичному занятті модулю (за розкладом). 

ПМК складається студентом за умови відсутності академічної заборгованості (лекції 

та практичні заняття) з дисципліни «Пропедевтика терапевтичної стоматології». 

ПМК з дисципліни «Пропедевтика терапевтичної стоматології» складається з 

тестового контролю 2-го рівня, індивідуального контролю практичних навичок та їх 

результатів на фантомі та індивідуального опитування. 

Тестовий контроль 2-го рівня передбачає вирішення 50 тестових завдань, що 

охоплюють різні розділи курсу «Пропедевтики терапевтичної стоматології» (термін роботи – 

50 хвилин). 

Контроль практичних навичок передбачає їх індивідуальне виконання на фантомах 

з наступним оцінюванням результатів. 

Опитування передбачає оцінювання теоретичних знань студента та вміння 

розв`язувати клінічні кейси.  

 

11. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти при 

вивченні Модуля 1 дисципліни «Пропедевтика терапевтичної 

стоматології» 
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Конвертація у бали традиційних оцінок 

М
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б
ал

ів
*

*
 

Традиційні оцінки Бали за 

виконання 

індивідуальної 

дослідницької 

роботи 

студентом* 

«5» «4» «3» «2» 

Модуль 1 

120/4,0 
4 19 6 5 4 0 6 76,0 

* у разі виконання студентом індивідуальної дослідницької роботи до загальної 

кількості балів за поточну навчальну діяльність студенту додають 6 балів. 

** мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 

діяльність при вивченні даного модулю, аби бути допущеним до складання підсумкового 

модульного контролю.  

 

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля 1 

дисципліни «Пропедевтика терапевтичної стоматології», вираховується шляхом 

помноження кількості балів, що відповідають традиційній оцінці «3», на кількість тем у 

модулі. 

Мінімальна кількість балів за поточне навчання складає 76 балів (19 занять × 4 бали 

= 76 балів). 

Мінімальна кількість балів (76 балів) є допуском до підсумкового модульного 

контролю (ПМК). 

У разі виконання студентом індивідуальної дослідницької роботи до загальної 

кількості балів за поточну навчальну діяльність студенту додають 6 балів. 

 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточне навчання, 

вираховується шляхом помноження кількості балів, що відповідають традиційній оцінці «5» 

на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу. 

Максимальна кількість балів за поточне навчання складає 120 балів (19 занять × 6 

балів + 6 балів (ІДРС) = 120 балів) 

 

Оцінювання самостійної роботи: 

 Оцінювання самостійної роботи студентів здійснюється під час поточного 

контролю теми на відповідному аудиторному занятті. 

Традиційну оцінку «5» отримує студент, що точно сформулював та повністю 

обґрунтував відповіді на всі поставлені завдання. Якісно та охайно оформив роботу. 

Традиційну оцінку «4» отримує студент, що точно сформулював та частково 

обґрунтував відповіді на поставлені завдання. 

Традиційну оцінку «3» отримує студент, що дав не повні або не обґрунтовані 

відповіді на завдання. 

Традиційну оцінку «2» отримує студент, що не виконав завдання. 

Отримана оцінка за СРС входить у загальну оцінку заняття. 

 Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем 

аудиторних навчальних занять, контролюється при підсумковому модульному 

контролі. 

 Оцінювання індивідуально-дослідницької самостійної роботи (ІДРС). 

Бали за індивідуально-дослідницьку роботу нараховуються студентові лише при 

успішному її виконанні та захисті. Кількість балів за різні види індивідуально-дослідницької 

роботи студента (ІДРС) залежить від її обсягу і значимості, але не більше 6 балів. Ці бали 

додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність. 
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Оцінювання підсумкового модульного контролю (ПМК) з дисципліни 

«Пропедевтика терапевтичної стоматології»: 

 

Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти при складанні ПМК 

модуля 1 дисципліни «Пропедевтика терапевтичної стоматології»: 

Традиційна 

оцінка 
Тестовий контроль 

Засвоєння 

практичних 

навиків 

Письмова 

відповідь 

Сума 

балів 

за 

ПМК 

«5» 
25,0 

(94-100% – 47-50 правильних відповідей) 
25,0 30,0 80,0 

«4» 
20,0 

(88-93% – 44-46 правильних відповідей) 
20,0 25,0 65,0 

«3» 
15,0 

(80-87% – 40-43 правильних відповідей) 
15,0 20,0 50,0 

«2» 

0 

(менше 80% – менше 40 правильних 

відповідей) 

0 0 0 

 

Критерії оцінювання підсумкового модульного контролю: 

Традиційну оцінку "відмінно" отримує студент, який дав не менше 94% правильних 

відповідей на стандартизовані тестові завдання модуля, виконав практичну роботу та 

обґрунтував одержані результати та без помилок відповів на завдання, тобто: всебічно та 

глибоко засвоїв навчально-програмний матеріал з модуля; в повному об’ємі володіє 

теоретичними знаннями і практичними навичками, без помилок вирішує ситуаційні задачі. 

Традиційну оцінку "добре" отримує студент, який дав не менше 88% правильних 

відповідей на стандартизовані тестові завдання, виконав практичну роботу, але не повністю 

обґрунтував отримані дані, може розв`язувати клінічні кейси, але припускається окремих 

незначних помилок у відповідях на завдання. 

Традиційну оцінку "задовільно" отримує студент, який дав не менше 80% 

правильних відповідей на стандартизовані тестові завдання, виконав практичну роботу, але 

не повністю обґрунтував отримані дані, та припустився значної помилки у відповідях на 

завдання, але з незначними помилками розв`язує клінічні кейси. 

Традиційну оцінку "незадовільно" отримує студент, який дав менше 80% правильних 

відповідей на стандартизовані тестові завдання або не виконав практичну роботу і не дав 

правильної інтерпретації її результатів або припустився грубих помилок у відповідях на 

завдання або взагалі не дав відповідей на них, не вміє розв`язувати клінічні кейси. 

 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за підсумковий 

модульний контроль (ПМК) з дисципліни «Пропедевтика терапевтичної стоматології» 

вираховується шляхом сумування кількості балів, що відповідають традиційній оцінці «5», за 

тестовий контроль 2-го рівня, індивідуальний контроль практичних навичок та їх результатів 

на фантомі та індивідуальне опитування. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за підсумковий 

модульний контроль (ПМК) з дисципліни «Пропедевтика терапевтичної стоматології», 

складає 80 балів (25 балів (тестування) + 25 балів (практичні навички) + 30 балів 

(опитування) = 80 балів). 

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент за підсумковий 

модульний контроль (ПМК) з дисципліни «Пропедевтика терапевтичної стоматології», 

складає 50 балів (15 балів (тестування) + 15 балів (практичні навички) + 20 балів 

(опитування) = 50 балів). 
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Підсумковий модульний контроль з дисципліни «Пропедевтика терапевтичної 

стоматології» зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів з 80 можливих за 

умови позитивного оцінювання всіх трьох складових ПМК. 

Оцінка успішності студента з дисципліни (загальна сума балів за модуль з 

дисципліни) є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням 

оцінок за поточну навчальну діяльність та підсумковий модульний контроль і має 

визначення за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні. 

Загальна максимальна сума балів за модуль з дисципліни складає 200 балів (120 

балів поточний контроль, в т.ч. 6 балів ІДРС + 80 балів ПМК = 200 балів). 

 

 

12. Методичне забезпечення 
 

12.1. Перелік ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ до підсумкового модульного контролю з 

дисципліни «Пропедевтика терапевтичної стоматології»: 

1. Мета та завдання пропедевтики терапевтичної стоматології. 

2. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації стоматологічного кабінету. 

3. Назвіть устаткування стоматологічного кабінету. 

4. Правила техніки безпеки при роботі в стоматологічному кабінеті. 

5. Ергономіка. Завдання ергономіки в стоматології. 

6. Будова універсальної стоматологічної установки, вимоги до неї. 

7. Пульт лікаря, основні його елементи. Варіанти розміщення наконечників. Наконечники: їх 

види, призначення, будова та правила експлуатації різних типів наконечників. 

8. Класифікація стоматологічного інструментарію. 

9. Стоматологічні бори: класифікація, призначення. Інструменти для остаточного 

оброблення пломби. 

10. Інструменти для огляду порожнини рота та пломбування каріозних порожнин. 

11. Інструменти й аксесуари для ретракції м'яких тканин та ізоляції операційного поля (зуба, 

групи зубів). 

12. Етапи та методи стерилізації стоматологічного інструментарію. 

13. Дайте визначення термінам: асептика, антисептика, дезінфекція. Методи дезінфекції. 

14. Назвіть ознаки належності зубів. 

15. Позначте зуби верхньої та нижньої щелеп згідно зубним формулам: за A. Zsigmondy, FDI 

(ВООЗ) та ADA (за G.Gunningham). 

16. Основні клініко-анатомічні та топографічні ознаки різців верхньої щелепи. 

17. Основні клініко-анатомічні та топографічні ознаки іклів верхньої щелепи. 

18. Основні клініко-анатомічні та топографічні ознаки малих кутніх зубів верхньої щелепи. 

19. Основні клініко-анатомічні та топографічні ознаки великих кутніх зубів верхньої щелепи. 

20. Основні клініко-анатомічні та топографічні ознаки різців нижньої щелепи. 

21. Основні клініко-анатомічні та топографічні ознаки іклів нижньої щелепи. 

22. Основні клініко-анатомічні та топографічні ознаки малих кутніх зубів нижньої щелепи. 

23. Основні клініко-анатомічні та топографічні ознаки великих кутніх зубів нижньої щелепи. 

24. Емаль: хімічна будова, структурно-функціональна одиниця, клінічне значення. 

25. Дайте визначення: смуги Гунтера-Шрегера, лінії Ретціуса. 

26. Дентин: хімічна будова, Гістологічна будова та клінічне значення дентину. 

27. Основні шари дентину. Види вторинного дентину. 

28. Гістологічна будова та клінічне значення цементу. Хімічна будова цементу. Клітинний та 

безклітинний цемент. 

29. Класифікація каріозних порожнин за Блеком. 

30. Загальні принципи препарування каріозних порожнин. 

31. Етапи препарування каріозних порожнин. 

32. Розкрийте суть основних принципів препарування каріозних порожнин: принцип 

«біологічної  доцільності», принцип «технічної раціональності», «профілактичного 

розширення», принцип «профілактичного пломбування». 
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33. Розкрийте суть методики препарування каріозних порожнин І класу за Блеком. 

34. Розкрийте суть методики препарування каріозних порожнин V класу за Блеком. 

Методика формування приясенної стінки. 

35. Помилки та ускладнення при препаруванні каріозних порожнин І та V класів за Блеком. 

36. Каріозні порожнини II класу за Блеком. Характеристика, основні принципи та етапи 

препарування. 

37. Додаткова площадка. Призначення, основні вимоги до її формування. 

38. Основні вимоги до правильно відпрепарованої каріозної порожнини II класу. Правила 

формування приясенної стінки каріозної порожнини II класу за Блеком. 

39. Помилки та ускладнення при препаруванні каріозних порожнин II класу за Блеком. 

40. Назвіть основні принципи та етапи препарування каріозних порожнин ІІІ і IV класів за 

Блеком. Назвіть основні вимоги до додаткової площадки, її призначення. 

41. Назвіть основні вимоги до правильно сформованих каріозних порожнин ІІІ і IV класів за 

Блеком. 

42. Назвіть помилки та ускладнення при препаруванні каріозних порожнин ІІІ і IV класів за 

Блеком. 

43. Назвіть основні особливості препарування каріозних порожнин під склоіономерні 

цементи. 

44. Назвіть основні особливості препарування каріозних порожнин під композити хімічної 

полімеризації. 

45. Назвіть основні особливості препарування каріозних порожнин під текучі композити. 

46. Назвіть основні особливості препарування каріозних порожнин під в’язкі композити. 

47. Назвіть основні особливості препарування каріозних порожнин під гібридні композити 

світлової полімеризації. 

48. Назвіть основні особливості препарування каріозних порожнин під компомери. 

49. Класифікація пломбувальних матеріалів. Вимоги до них. 

50. Дайте визначення поняттям «тимчасова пломба», «герметична пов`язка». Групи 

матеріалів для тимчасових пломб. Вимоги до них. 

51. Групи ізолюючих матеріалів. Основні вимоги до ізолюючих матеріалів. 

52. Групи лікувальних прокладок. Основні вимоги до лікувальних прокладок. 

53. Групи комбінованих лікувальних препаратів для внутриканального застосування. 

Основні форми випуску препаратів, що містять кальцію гідроксид. 

54. Групи препаратів для девіталізації пульпи. Основні характеристики препаратів для 

девіталізації пульпи. 

55. Класифікація цементів. 

56. Цинк-фосфатні цементи: фізико-механічні властивості та показання до їх застосування. 

57. Амальгами: класифікація, фізико-механічні властивості та показання до їх застосування. 

58. Особливості пломбування каріозних порожнин амальгамою. Позитивні та негативні 

властивості амальгам. 

59. Основні компоненти композиційних пломбувальних матеріалів. 

60. Класифікація композиційних матеріалів. 

61. Фізико-механічні властивості композитів. Показання до застосування композиційних 

матеріалів. 

62. Протравлювання: види, методика проведення. 

63. Класифікація адгезивних систем. 

64. Правила роботи з адгезивними системами. 

65. Сучасні композити хімічної полімеризації. Методика приготування і пломбування 

композиційними матеріалами хімічної полімеризації. 

66. Фізико-механічні властивості композиційних матеріалів світлової полімеризації. 

Переваги та недоліки композиційних матеріалів світлової полімеризації. 

67. Класифікація композиційних матеріалів світлової полімеризації. 

68. Види, будова фотополімерізаційних ламп і правила роботи з ними. 

69. Показання і протипоказання до пломбування каріозних порожнин композиційними 

матеріалами світлової полімеризації. 
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70. Етапи і особливості роботи з композиційними матеріалами світлової полімеризації. 

71. Сучасні композиційні матеріали світлової полімеризації: в’язкі композити, компомери, 

текучі композити, ормокери тощо. 

72. Класифікація склоіономерних цементів: фізико-механічні властивості, показання до 

застосування, правила роботи з ними. 

73. Компомери: фізико-механічні властивості, показання до застосування, методика 

пломбування. 

74. Особливості накладання лікувальної та ізолювальної прокладок. 

75. Методика пломбування каріозних порожнин різних класів за Блеком склоіономерними 

цементами. 

76. Методика пломбування каріозних порожнин І та V класів за Блеком амальгамою. 

77. Методика пломбування каріозних порожнин І та V класів за Блеком композиційними 

матеріалами. 

78. Помилки та ускладнення при пломбуванні каріозних порожнин І та V класів за Блеком. 

79. Методика відновлення контактного пункту. Правила накладання матриць та 

матрицетримача. 

80. Опишіть методику пломбування каріозних порожнин ІІ класу за Блеком амальгамою. 

81. Опишіть методику пломбування каріозних порожнин ІІ класу за Блеком композиційними 

матеріалами. 

82. Опишіть методику «сендвіч-техніки». 

83. Методика пломбування каріозних порожнин ІІІ та IV класів за Блеком композиційними 

матеріалами. 

84. Помилки та ускладнення при пломбуванні каріозних порожнин ІІІ та ІV класів за Блеком. 

85. Особливості топографії порожнини зуба нижніх різців та іклів. 

86. Особливості топографії порожнини зуба верхніх різців та іклів. 

87. Особливості топографії порожнини зуба нижніх малих кутніх зубів. 

88. Особливості топографії порожнини зуба верхніх малих кутніх зубів. 

89. Особливості топографії порожнини зуба нижніх великих кутніх зубів. 

90. Особливості топографії порожнини зуба верхніх великих кутніх зубів. 

91. Інструменти для розкриття порожнини зуба. Методика їх використання. Особливості 

розкриття порожнин різних груп зубів. 

92. Класифікація ендодонтичного інструментарію. 

93. Види та призначення інструментів для розкриття порожнини зуба, пошуку та розширення 

гирл кореневих каналів. 

94. Інструменти для визначення розміру кореневого каналу: представники, етапи роботи. 

95. Інструменти для видалення м’яких тканин з кореневого каналу: представники, етапи 

роботи. 

96. Інструменти для проходження, розширення та формування кореневих каналів: 

представники, етапи роботи. 

97. Інструменти для пломбування (обтурації) системи кореневих каналів: представники, 

етапи роботи. 

98. Види та призначення ендодонтичних аксесуарів. 

99. Стерилізація ендодонтичних інструментів. 

100. Задачі інструментальної обробки (препарування) кореневих каналів. 

101. Апікально-коронкова методика обробки (препарування) кореневого каналу. Мета, етапи, 

переваги і недоліки. 

102. Коронково-апікальна методика обробки (препарування) кореневого каналу. Мета, етапи, 

переваги і недоліки. 

103. Техніка збалансованих сил. 

104. Техніки машинної обробки (препарування) кореневих каналів. 

105. Вимоги до медикаментозних препаратів, які застосовують для медикаментозної обробки 

(іригації) кореневих каналів. 

106. Способи медикаментозної обробки (іригації) системи кореневих каналів. 

107. Групи препаратів для медикаментозної обробки (іригації) кореневих каналів. 



 

20 

 

 

108. Класифікація матеріалів для пломбування (обтурації) кореневих каналів. 

109. Вимоги до матеріалів для пломбування кореневих каналів. 

110. Матеріали для тимчасового заповнення кореневих каналів. 

111. Пластичні твердіючі матеріали для обтурації кореневих каналів. Види, переваги, 

недоліки, представники. 

112. Філери. Види, переваги, недоліки, представники. 

113. Препарати для розпломбування кореневих каналів. Методика видалення різних 

кореневих пломб. 

114. Вимоги до кореневої пломби. 

115. Методика пломбування (обтурації) кореневого каналу лише пластичним твердіючим 

пломбувальним матеріалом. 

116. Пломбування (обтурація) кореневого каналу методом центрального штифта. 

117. Метод латеральної конденсації гутаперчі. 

a. Пломбування (обтурація) системи кореневих каналів із використанням системи 

«Термафіл». 

b. Метод вертикальної конденсації розігрітої гутаперчі. 

118. Методи визначення робочої довжини кореневого каналу. 

 

12.2. Перелік ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК до підсумкового модульного контролю з 

дисципліни «Пропедевтика терапевтичної стоматології»: 

1. Вміти відрізняти зуби за анатомічними ознаками. 

2. Володіти технікою препарування каріозних порожнин І класу за Блеком у постійних 

зубах. 

3. Володіти технікою препарування каріозних порожнин II класу за Блеком у постійних 

зубах. 

4. Володіти технікою препарування каріозних порожнин III класу за Блеком у постійних 

зубах. 

5. Володіти технікою препарування каріозних порожнин IV класу за Блеком у постійних 

зубах. 

6. Володіти технікою препарування каріозних порожнин V класу за Блеком у постійних 

зубах. 

7. Вміти приготувати цинк-фосфатний цемент для пломбування. 

8. Вміти приготувати склоіономерний цемент для пломбування. 

9. Вміти приготувати композиційний матеріал хімічного тверднення для пломбування. 

10. Вміти приготувати амальгаму для пломбування. 

11. Володіти техніками травлення емалі та дентину, нанесення адгезивних систем. 

12. Володіти технікою внесення ізолювальних та лікувальних прокладок. 

13. Володіти технікою пломбування каріозної порожнини І класу за Блеком різними 

пломбувальними матеріалами. 

14. Володіти технікою пломбування каріозної порожнини II класу за Блеком з 

відновленням контактного пункту різними пломбувальними матеріалами. 

15. Володіти технікою пломбування каріозної порожнини III класу за Блеком з 

відновленням контактного пункту різними пломбувальними матеріалами. 

16. Володіти технікою пломбування каріозної порожнини IV класу за Блеком різними 

пломбувальними матеріалами. 

17. Володіти технікою пломбування каріозної порожнини V класу за Блеком різними 

пломбувальними матеріалами. 

18. Володіти технікою розкриття порожнини зуба в постійних різцях та іклах. 

19. Володіти технікою розкриття порожнини зуба в постійних премолярах. 

20. Володіти технікою розкриття порожнин зубів у постійних молярах. 

21. Вміти вибрати інструменти для механічної обробки (препарування) кореневих каналів. 

22. Володіти технікою механічної обробки (препарування) кореневих каналів. 

23. Володіти технікою медикаментозної обробки (іригації) системи кореневих каналів. 

24. Володіти технікою тимчасової обтурації кореневих каналів. 
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25. Володіти технікою пломбування (обтурації) системи кореневих каналів гутаперчею. 
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