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РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГЯ» 4-го року навчання 

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма з дисципліни «Терапевтична стоматологія» для вищих медичних 

навчальних закладів України ІV рівня акредитації складена зі спеціальності “Стоматологія” 

7.110106 відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-

професійної програми (ОПП) підготовки, що затверджені наказом МОН України № 504 від 

28.07.03 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму 

підготовки 7.110106- Стоматологія»; 

Програму складено на підставі наступних нормативних документів: 

- Закону України «Про вищу освіту», 2014 р.; 

- затвердженого МОЗ України типового навчального плану підготовки фахівців ОКР 

«Спеціаліст» кваліфікації «Лікар-стоматолог» у вищих навчальних закладах МОЗ 

України за спеціальністю 7.12010005 (лист МОЗ України №08.01-47/8986 від 24.03.15 

р.); 

- наказу НМУ імені О.О.Богомольця №244 від 07.04.15 р. «Про введення в дію 

затверджених МОЗ України навчальних планів фахівців ОКР «Спеціаліст» кваліфікації 

«Лікар» за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична 

справа», «Стоматологія» та кваліфікації «Провізор» за спеціальністю «Фармація» в НМУ 

імені О.О.Богомольця»; 

- наказу НМУ імені О.О.Богомольця №300 від 20.04.18 «Про затвердження робочих 

навчальних планів підготовки фахівців денної (очної) форми навчання в НМУ імені 

О.О.Богомольця на 2018/2019 н.р.» 

- наказу МОЗ України № 148 від 22.02.04 р. «Про заходи щодо реалізації положень 

Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти»; 

- наказу МОЗ України № 633 від 3.11.14 р. «Про організацію навчання студентів 

університету за європейською кредитно-трансферною системою у 2014-2015 році»; 

- наказу МОН України №943 від 16.10.09 р. «Про запровадження у вищих навчальних 

закладах України Європейської кредитно-трансферної системи»; 

- листа МОН України № 1/9-119 від 26.02.2010 «Про методичні рекомендації щодо 

запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у 

вищих навчальних закладах»; 

- інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студента в умовах впровадження ЄКТС 

організації навчального процесу (лист МОЗ України від 15.04.14 р. №01.01-47/10395); 

- освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми 

(ОПП) підготовки фахівців, що затверджені наказом МОН України № 504 від 28.07.03 

«Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 

7.110106- Стоматологія»; 

- галузевих стандартів вищої освіти (2003р., 2004р., 2006р.); 

- рекомендацій щодо розробки навчальних програм навчальних дисциплін, затверджених 

наказом МОЗ України № 152 від 24.03.2004 «Про затвердження рекомендацій щодо 

розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» зі змінами та доповненнями, 

внесеними наказом МОЗ України № 492 від 12.10.2004 «Про внесення змін та доповнень 

до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін»; 

- типової програми навчальної дисципліни «Терапевтична стоматологія» підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» у вищих навчальних закладах 

МОЗ України, галузі знань 1201 «Медицина», спеціальності 7.12010005 «Стоматологія», 

розробленої Вищим державним навчальним закладом України «Українська медична 

стоматологічна академія», 2017 р. 

Завданнями навчальної дисципліни «Терапевтична стоматологія» є: вміння 

проводити обстеження стоматологічного хворого, вивчення провідних синдромів і 

симптомів у терапевтичній стоматології, обґрунтування і формулювання попереднього 

діагнозу; вміння аналізувати результати обстеження стоматологічного хворого та проводити 
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диференціальну діагностику, ставити остаточний діагноз основних захворювань, виявляти та 

ідентифікувати прояви соматичних захворювань в порожнині рота, визначати характер та 

принципи лікування в клініці терапевтичної стоматології, виявляти різні клінічні варіанти та 

ускладнення найбільш поширених захворювань, проводити первинну та вторинну 

профілактику найбільш поширених захворювань у клініці терапевтичної стоматології. 

Згідно з Навчальним планом підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«Спеціаліст» із кваліфікацією «Лікар-стоматолог» у вищих навчальних закладах III – IV 

рівнів акредитації України (2015 р.), на викладання дисципліни «Терапевтична стоматологія» 

на четвертому році навчання відводиться 180 годин (із них 120 – аудиторна і 60 – 

самостійна позааудиторна робота студентів). Вивчення навчальної розділу «Захворювання 

тканин пародонта» дисципліни «Терапевтична стоматологія» здійснюється на VІІ та VIІІ 

семестрі 4-го року навчання. 

Програма з дисципліни «Терапевтична стоматологія» ІІ року структурована на 1 

модуль, до складу якого входять 4 змістових модулі. Обсяг навчального навантаження 

студентів - 6 кредитів ЕСТS – залікові кредити, що зараховуються студентам у разі 

успішного засвоєння ними відповідного модулю (залікового кредиту). Навчання проводиться 

за цикловою системою. 

Орієнтовна тривалість практичних занять – 6 академічних годин. 

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у 

відповідності з конкретними цілями та під час індивідуальної роботи викладача зі 

студентами. Для оцінювання рівня підготовки студентів з боку викладача проводиться 

контроль оволодіння практичними навичками, усне опитування, розв’язування тестових 

завдань формату А. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після  завершення вивчення 

модулю. 

Оцінка успішності студента 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. 
Для студентів, які хочуть поліпшити успішність з терапевтичної стоматології за 

шкалою ЕСТS, підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється додатково за графіком, 

затвердженим навчальним відділом університету в останні 2 тижні навчального року. 

 

2. КІНЦЕВІ ЦІЛІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 
 

ПП.0012 Аналізувати результати обстеження стоматологічного хворого. 

ПП.0035 Визначати тактику ведення стоматологічних хворих при найбільш 

поширених інфекційних хворобах. 

ПП.0036 Визначати тактику ведення стоматологічних хворих при основних очних 

хворобах. 

ПП.0037 Визначати тактику ведення стоматологічного хворого при найбільш 

поширених захворюваннях внутрішніх органів та їх ускладненнях. 

ПП. 0038 Визначати тактику ведення стоматологічного хворого при найбільш 

поширених хірургічних захворюваннях та їх ускладненнях. 

ПП.0042 Визначати фактори ризику основних стоматологічних захворювань. 

ПП.0043 Визначати фармакодинаміку і фармакокінетику препаратів та їх механізм дії. 

ПП.0054 Визначати провідні синдроми і симптоми у терапевтичної стоматології. 

ПП.0056 Визначати характер та принципи лікування в клініці терапевтичної 

стоматології. 

ПП.0057 Виконувати медичні маніпуляції, що необхідні для надання невідкладної 

допомоги при невідкладних станах. 

ПП.0058 Виконувати медичні маніпуляції, що необхідні для надання невідкладної 

медичної допомоги. 

ПП.0065 Використовувати принцип профілактики стоматологічних захворювань та їх 
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ускладнень. 

ПП.0067 Вирізнити особливості психічного стану стоматологічного пацієнта при 

захворюваннях, що потребують особливої тактики ведення. 

ПП.0068 Вирізнити особливості стану стоматологічного пацієнта при соматичних 

захворюваннях, що потребують особливої тактики ведення. 

ПП.0070 Вирізнити особливості застосування принципів асептики та антисептики у 

клініці терапевтичної стоматології. 

ПП.0078 Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених 

захворювань у клініці терапевтичної стоматології. 

ПП.0079 Виявляти та ідентифікувати прояви соматичних захворювань в порожнині 

рота. 

ПП.0080 Демонструвати вміння ведення облікової та звітної документації у 

стоматології. 

ПП.0086 Демонструвати володіння методикою застосування стандартів надання 

стоматологічної допомоги у практичній діяльності. 

ПП.0096 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 

медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці терапевтичної 

стоматології. 

ПП.00120 Застосовувати основні принципи асептики, антисептики, знеболювання. 

ПП.00121 Здійснювати епідеміологічний аналіз стоматологічної захворюваності 

населення. 

ПП.00122 Інтерпретувати вплив факторів навколишнього середовища на загальне та 

стоматологічне здоров’я населення. 

ПП.00125 Інтерпретувати і враховувати у клінічній стоматологічній практиці 

особливості клінічної фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних 

груп лікарських засобів. 

ПП.00130 Інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень 

стоматологічного хворого при венерологічних захворюваннях, що потребують особливої 

тактики ведення пацієнта. 

ПП.00146 Обґрунтувати гігієнічні заходи з профілактики стоматологічних 

захворювань. 

ПП.00147 Обґрунтувати головні показники до призначення, адекватну лікарську 

форму, шляхи введення і взаємодії з іншими медикаментами. 

ПП.00149 Обґрунтувати і формулювати попередній діагноз в клініці терапевтичної 

стоматології. 

ПП.00159 Обґрунтувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ 

чинного законодавства України. 

ПП.00164 Планувати заходи для запобігання розповсюджування стоматологічних 

захворювань, оцінити їх ефективність. 

ПП.00169 Планувати обстеження стоматологічного хворого при венеричних 

захворюваннях, що потребують особливої тактики ведення пацієнта. 

ПП.00170 Планувати обстеження стоматологічного хворого, інтерпретувати 

результати лабораторних та інструментальних досліджень при найбільш поширених 

захворюваннях внутрішніх органів та їх ускладненнях. 

ПП.00172 Планувати тактику ведення стоматологічного хворого з неврологічною 

патологією. 

ПП.00177 Провести заходи щодо профілактики основних стоматологічних 

захворювань. 

ПП.00178 Проводити диференціальну діагностику в клініці терапевтичної 

стоматології. 

ПП.00190 Проводити обстеження нейростоматологічних хворих. 

ПП.00.193 Проводити обстеження стоматологічного хворого в клініці терапевтичної 

стоматології. 

ПП.00196 Проводити обстеження хворих функціональними методами. 
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ПП.00199 Проводити опитування стоматологічних хворих з метою збору лікарського 

анамнезу і попередження можливість виникнення ускладнень фармакотерапії. 

ПП.00201 Проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених 

захворювань у клініці терапевтичної стоматології. 

ПП.00203 Проводити профілактичні заходи в диспансерній групі з факторами ризику. 

ПП.00204 Проводити синдромну діагностику соматичних захворювань, що 

потребують особливої тактики ведення пацієнта. 

ПП.00206 Проводити терапевтичне лікування основних стоматологічних 

захворювань. 

ПП.00212 Ставити остаточний діагноз основних захворювань в клініці терапевтичної 

стоматології. 

ПП.00220 Ставити синдромний діагноз в клініці терапевтичної стоматології. 

ПП.00228 Трактувати загальні принципи лікування хворих з різними дефектами 

твердих тканин, зубних рядів та іншою патологією зубощелепної системи. 

ПП.00232 Трактувати сучасні принципи організації охорони здоров’я. 

ПП.00234 Формулювати синдромний діагноз відповідно до класифікації. 

 

КОНКРЕТНІ ЦІЛІ ВИВЧЕННЯ МОДУЛЯ 3 

«ХВОРОБИ ПАРОДОНТА. ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ. КЛАСИФІКАЦІЯ. КЛІНІКА, 

ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА» 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5 

«Хвороби пародонта. Систематика хвороб пародонта. Обстеження хворих з 

патологією тканин пародонта. Запальні захворювання тканин пародонта (папіліт, гінгівіт, 

локалізований пародонтит)». 

 

Конкретні цілі: 

Знати анатомо-фізіологічні особливості тканин пародонта. 

Класифікувати хвороби тканин пародонта за М.Ф. Данилевським, І.С. Мащенко, 

МКХ-10. 

Пояснювати чинники, що призводять до розвитку захворювань тканин пародонта. 

Аналізувати необхідність використання тих чи інших методів обстеження хворих з 

патологією тканин пародонта, їх інформативність та значимість в діагностиці хворих. 

Трактувати особливості обстеження хворих із патологією тканин пародонта. 

Трактувати результати клінічного та лабораторного обстеження хворих із патологією 

тканин пародонта. 

Трактувати результати індексної оцінки хворих із патологією тканин пародонта. 

Знати класифікацію, етіологію та патогенез запальних захворювань тканин пародонта. 

Мати уявлення про патофізіологічні процеси, які виникають в тканинах пародонту 

при запальних процесах. 

Знати клінічні та лабораторні методи обстеження хворих з запальними хворобами 

пародонта. 

Вміти розпізнавати клінічні прояви, перебіг та ступінь тяжкості окремих форм 

папіліту, гінгівіту, локалізованого пародонтиту. 

Вміти оформити медичну картку стоматологічного хворого (форма 043/О), поставити 

попередній діагноз. 

Аналізувати клінічні прояви запальних процесів пародонту для диференційної 

діагностики захворювань. 

Визначити характер та принципи лікування хворих з запальними хворобами тканин 

пародонта. 

Обґрунтувати основні показання для призначення лікарських засобів, адекватну 

лікарську форму, шляхи введення і взаємодії з іншими  медикаментами. 

Визначити фармакодинаміку і фармакокінетику препаратів та їх механізм дії. 

Визначити об’єм профілактичних заходів з метою попередження поширеності та 
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ускладнення процесу. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6 
«Клініка дистрофічно-запальних захворювань тканин пародонта (генералізований 

пародонтит, пародонтоз)» 

Конкретні цілі: 

Знати етіологію та патогенез запально-дистрофічних та дистрофічних процесів в 

тканинах пародонта. Інтерпретувати прояви захворювань пародонта на основі наукових 

розробок вітчизняних вчених. 

Аналізувати дані основних методів обстеження хворих щодо клінічних проявів 

дистрофічно-запальних захворювань пародонта. 

Пояснювати механізм утворення ясенних та пародонтальних кишень. 

Аналізувати та інтерпретувати результати допоміжних методів обстеження хворих із 

дистрофічно-запальними захворюваннями пародонта. 

Трактувати клінічні прояви пародонтиту залежно від ступеню тяжкості та перебігу 

пародонтиту. 

Аналізувати та виділяти провідні симптоми та синдроми для хворих із пародонтитом 

та пародонтозом. 

Проілюструвати прикладами клінічні прояви пародонтиту різних ступенів тяжкості. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7 

«Лікування дистрофічно-запальних захворювань тканин пародонта (генералізований 

пародонтит, пародонтоз)» 

Конкретні цілі: 

Трактувати характер та принципи лікування хворих із патологією тканин пародонта. 

Пояснити визначення ведення хворого із дистрофічно-запальними захворюваннями 

пародонта. 

Трактувати методи та способи місцевих втручань при лікуванні хворих із патологією 

тканин пародонта. 

Трактувати показання до використання медикаментозних засобів щодо лікування 

хворих із патологією тканин пародонта. 

Пояснити визначення ведення хворого із захворюваннями тканин пародонта. 

Трактувати показання до використання фізичних методів в комплексній терапії 

хвороб пародонта. 

Аналізувати помилки та ускладнення, які можуть виникнути під час лікування хворих 

з патологією тканин пародонта. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8 

«Профілактика та диспансеризація хворих із захворюваннями тканин пародонта» 

Конкретні цілі: 

Визначати фактори ризику виникнення хвороб тканин пародонта. 

Обґрунтувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного 

законодавства України. 

Використовувати принципи профілактики хворих із захворюваннями  тканин 

пародонта. 

Проводити первинну та вторинну профілактику захворювань тканин пародонта. 

Обґрунтувати та призначати гігієнічні заходи з профілактики захворювань тканин 

пародонта. 

Визначити диспансерні групи нагляду за пацієнтами із захворюваннями тканин 

пародонта. 

Проводити диспансерний нагляд за хворими із захворюваннями тканин пародонта. 

Засвоїти правила заповнення основних нормативних документів по диспансеризації 

хворих із захворюваннями тканин пародонта. 
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Виконувати медичні маніпуляції: 

- видалення зубних нашарувань 

- діагностичне використання барвників 

- місцеве знеболення при лікуванні захворювань пародонта 

- медикаментозну обробку уражених ділянок слизової оболонки порожнини рота та 

пародонту 

- приготування та накладання твердіючих та нетвердіючих пов’язок 

- проведення професійної гігієни порожнини рота 

 

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Пародонт, визначення. Будова тканин пародонта. Топографо-анатомічні, структурні 

та функціональні особливості тканин пародонта. Анатомія та фізіологія пародонта. Будова 

ясен, періодонта, кістки альвеолярного відростка щелеп. Кровопостачання та іннервація 

пародонта. Функції пародонта. Вікові зміни пародонта. 

Обстеження хворого із захворюваннями пародонта. Анамнез, огляд хворого. Огляд 

порожнини рота і тканин пародонта. Оцінка стану ясен (проба Шіллера-Писарєва, оцінка 

кровоточивості); ясенних та пародонтальних кишень (визначення глибини, вмісту, характеру 

ексудату). Визначення стану зубів та прикусу (патологічна рухомість зубів). Виявлення 

місцевих подразнюючих факторів, травматичної оклюзії. 

Індексна оцінка стану тканин пародонта. Індекси зворотні, незворотні та комбіновані. 

Індекси, що визначають ступінь запалення ясен (індекс ПМА (РМА), пародонтальний індекс 

ПІ (РІ), гінгівальний індекс), ступінь деструкції пародонта, кількість бляшок, кількість 

зубного каменю. Гігієнічні індекси: за S.P.Ramfjord (1967), J.Sillness, H.Loe (1964), J.C.Green, 

J.R.Vermillion (1960), Ю.А.Федоровим і В.В.Володкіною (1971). Пародонтальний індекс 

CPITN - Community Periodontal Index of Treatment Needs. Методики визначення індексів. 

Функціональні методи обстеження пародонта (проба В.І.Кулаженко, Р.Є.Кавецького, 

Роттера, пухирна, гістамінова, алергологічні проби), стоматоскопія, біомікроскопія, 

реографія. Лабораторні методи діагностики: цитологічні, мікробіологічні, біохімічні та 

імунологічні, морфологічні. Міграція лейкоцитів у порожнину рота за М.А.Ясиновським, 

цитологічне та мікробіологічне дослідження вмісту пародонтальних кишень. 

Класифікації захворювань пародонта (ARPA, ВООЗ тощо). Класифікація захворювань 

пародонта НМУ (М.Ф.Данилевського, 1994). Значення наукових праць професорів 

І.О.Новіка, М.Ф.Данилевського та їх учнів у розвитку сучасної пародонтології. 

Етіологія та патогенез захворювань пародонта, значення місцевих факторів у 

механізмі їх розвитку. Місцеві подразники тканин пародонта Значення мікрофлори у 

розвитку захворювань пародонта. 

Значення судинних порушень та мікроциркуляції тканин пародонта в патогенезі 

захворювань пародонта. Роль дефіциту вітамінів А, С, Е у патогенезі захворювань 

пародонта. Роль порушень обміну речовин, змін імунної, ендокринної, серцево-судинної, 

нервової та інших систем у патогенезі генералізованого пародонтиту. Структурно-

функціональні зміни тканин пародонта при генералізованому пародонтиті. Значення праць 

ДА.Ентіна, А.І.Євдокімова, І.Й.Новика,, М.Ф.Данилевського, І.С.Мащенко та інших у 

вивченні питань етіології і патогенезу захворювань пародонта. 

Запальні захворювання пародонта. Гінгівіт, локалізований пародонтит. Етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, принципи лікування. Папіліт, клінічні форми. Етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування Гінгівіт, форми 

(катаральний, виразковий, гіпертрофічний, десквамативний). Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування. Локалізований пародонтит. Етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 

Дистрофічно-запальні захворювання пародонта. Класифікація дистрофічно-запальних 

захворювань пародонта. Клініко-рентгенологічні методи діагностики хвороб пародонта. 

Основні симптомокомплекси генералізованого пародонтиту: симптоматичний гінгівіт, 

пародонтальна кишеня, травматична оклюзія, прогресуюча резорбція кістки альвеолярного 

відростка щелеп. Клініко-рентгенологічні та лабораторні показники генералізованого 
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пародонтиту хронічного та загостреного перебігу. Диференційна діагностика захворювань 

пародонта. 

Прогресуючі ідіопатичні захворювання пародонта. Захворювання, що супроводжують 

хвороби крові: лейкоз, циклічна нейтропенія, агранулоцитоз. Гістіоцитоз Х: хвороба 

Летерера-Зіве, хвороба Хенда-Шюлера-Крісчена, еозинофільна гранулома (хвороба 

Таратинова). Захворювання, що супроводжують порушення обміну: хвороба Німанна-Піка, 

хвороба Гоше, синдром Папійона-Лефевра. Ураження пародонта при уроджених 

захворюваннях: хвороба Дауна, акаталазія, десмодонтоз. 

Принципи та план комплексного лікування генералізованого пародонтиту. Усунення 

місцевих пошкоджуючих факторів. Основні принципи та план лікування хворого на 

генералізований пародонтит. Усунення місцевих пошкоджуючих факторів. Місцеві 

подразники тканин пародонта при генералізованому пародонтиті та методи їх усунення. 

Медикаментозне лікування захворювань пародонта. Місцева медикаментозна терапія 

генералізованого пародонтиту хронічного перебігу. Місцева медикаментозна терапія 

генералізованого пародонтиту загостреного перебігу. Помилки та ускладнення при лікуванні 

генералізованого пародонтиту. Протизапальна терапія симптоматичного гінгівіту в 

комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту. 

Ортопедичне лікування захворювань пародонта. Методи визначення травматичної 

оклюзії. Усунення травматичної оклюзії. Вибіркове пришліфування зубів. Тимчасове 

шинування. Показання, види шин, методика застосування армованих шин. 

Хірургічне лікування генералізованого пародонтиту. Кюретаж (кюретаж, відкритий 

кюретаж, вакуум-кюретаж, кріокюретаж). Гінгівотомія. Гінгівектомія (проста, радикальна). 

Клаптеві операції. Операції для формування присінку порожнини рота (френулотомія, 

френулектомія, пластика присінку тощо). 

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування пародонтозу. 

Фізіотерапевтичні методи лікування захворювань пародонта. Електролікування: 

постійний струм (електрофорез, вакуум електрофорез); імпульсний струм низької частоти і 

низької напруги (діадинамотерапія, флюктуоризація); імпульсні струми високої, 

ультрависокої та надвисокої частоти (дарсонвалізація, діатермія, діатермокоагуляція, 

електроритмотерапія, УВЧ-терапія, мікрохвильова терапія). Ультразвукова терапія. 

Аероіонотерапія. Світлолікування (УФ-терапія, лазерна терапія). Вакуум-терапія. 

Гідротерапія. Масаж. Тепло- та холодолікування. Магнітотерапія. Оксигенотерапія. 

Загальне лікування захворювань пародонта. Антибактеріальна та протизапальна 

терапія. Вітамінотерапія. Гіпосенсибілізуюча, імуномодулююча, стимулююча терапія. 

Дієтотерапія. 

Профілактика захворювань пародонта. Основні принципи профілактики захворювань 

пародонта. Масові соціально-профілактичні заходи. Лікарсько-профілактичні заходи. 

Індивідуальні профілактичні заходи. Гігієна порожнини рота при захворюваннях пародонта. 

Диспансеризація хворих із захворюваннями пародонта. Організація 

пародонтологічного кабінету (відділення). 

 

4. СТРУКТУРА МОДУЛЯ 3 дисципліни «ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» та 

нарахування балів за поточну навчальну діяльність (конвертація традиційних оцінок у бали; 

оцінка у балах за виконання індивідуальних завдань, якщо це передбачено робочою 

програмою). 

 

Модуль 3 (4-й курс) 

«Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика, 

лікування та профілактика» 

Всього годин: 180/6,0 кредитів (120 – аудиторна і 60 – самостійна позааудиторна 

робота студентів). 

Змістові модулі: 
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1. Хвороби пародонта. Систематика хвороб пародонта. Обстеження хворих з патологією 

тканин пародонта. Запальні захворювання тканин пародонта (папіліт, гінгівіт, 

локалізований пародонтит). 

2. Клініка дистрофічно-запальних захворювань тканин пародонта (генералізований 

пародонтит, пародонтоз). 

3. Лікування захворювань пародонта (генералізованого пародонтиту, пародонтозу). 

4. Профілактика та диспансеризація хворих із захворюваннями тканин пародонта. 

 

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є:  

а) лекції; 

б) практичні заняття;  

в) самостійна робота студентів (СРС); 

г) індивідуальна дослідницька робота студента (ІДРС). 

Орієнтовна тривалість практичних занять – 6 академічних годин. 

Тематичні плани лекцій, практичних занять, СРС та ІДРС забезпечують реалізацію у 

навчальному процесі всіх тем, що входять до складу змістових модулів. 

Методика організації практичних занять з терапевтичної стоматології 

передбачає: 

- проведення тестування з метою виявлення початкового рівня знань підготовки заняття; 

- оволодіння основними стоматологічними маніпуляціями, необхідних при діагностиці та 

лікуванні карієсу та його ускладнень в постійних зубах; 

- формування відповідальності студента як майбутнього фахівця за рівень своєї 

підготовки, її удосконалення протягом навчання і професійної діяльності. 

 

Практичні заняття 

1. Заняття починається з організаційного моменту 5 хвилин 

2. Після цього протягом 45 хвилин проводиться тестовий контроль з метою оцінки 

вихідного рівня знань і визначення ступеня готовності студентів до заняття. 

3. Протягом 35 хвилин викладач проводить індивідуальне усне опитування, роз’яснює 

студентам окремі питання теми поточного заняття, відповідає на запитання студентів. 

4. Перерва 30 хвилин. 

5. Впродовж 180 хвилин студенти самостійно опрацьовують стоматологічні маніпуляції, 

ведуть прийом хворих. Викладач контролює роботу студентів, дає пояснення, підкреслює 

особливості стоматологічних втручань. 

6. На заключному етапі заняття, що триває 5 хвилин, викладач здійснює контроль кінцевого 

рівня знань студентів. Закінчуючи практичне заняття, викладач підводить його підсумки, 

дає студентам завдання для самостійної роботи, вказує на вузлові питання наступної теми 

і пропонує список рекомендованої літератури для самостійного опрацювання. 

 

Теми лекційного курсу розкривають найважливіші проблемні питання відповідних 

розділів терапевтичної стоматології. 

 

Для реалізації вищезазначеного на першому занятті кожному студенту надається 

докладний план роботи впродовж семестру, а також забезпечуються умови для його 

виконання. Цей план включає: 

- перелік теоретичних знань з дисципліни, що має засвоїти студент; 

- алгоритми виконання основних стоматологічних маніпуляцій на пацієнтах, моделях 

або видалених зубах; 

- кількість практичних навичок, яку повинен виконати кожен студент впродовж 

періоду вивчення дисципліни. 

Самостійна робота студентів складає 33% у навчальному плані. Вона передбачає: 

- самостійне опрацювання тем, що не входять до плану лекцій та аудиторних занять, 

але контролюються та оцінюються викладачем під час проведення підсумкового модульного 

контролю; 
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- підготовку до практичних занять та підсумкового модульного контролю; 

- індивідуальну дослідницьку роботу, участь у роботі наукового студентського 

гуртка, науково-практичних студентських конференціях тощо; 

Викладачі та допоміжний персонал кафедри забезпечують можливість здійснювати 

СРС до підсумкового модульного контролю, проводять контроль та оцінку її виконання. 

Теми, що винесено на самостійне опрацювання, оцінюються тільки під час підсумкового 

модульного контролю.  

Кафедра терапевтичної стоматології має право здійснювати перерозподіл 

навчальних годин у середині змістових модулів у межах програми залежно від 

організаційних і технічних можливостей, напрямків наукових досліджень, за умови 

виконання у цілому обсягу вимоги дисципліни згідно з кінцевими цілями ОКХ і ОПП за 

напрямом підготовки та навчальним планом. 

 

Методи навчання 

Організація навчального процесу здійснюється за Європейською кредитно-

трансферною системою організації навчального процесу. 

Викладання дисципліни забезпечується наступними методами: 

 вербальні, що забезпечують сприймання і засвоєння знань студентами  (пояснення, 

розповідь, бесіда, інструктаж); 

 наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація); 

 практичні для застосування знань і 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 або призові місця за участь у олімпіадах з дисциплін 

серед ВНЗ України, студентських конференціях тощо. 

Максимальна ефективність навчання досягається за умови системного поєднання 

даних методів. 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» ІІ РІК (4 КУРС) 
 

 

Кількість годин 

Семестр 
Види 

контролю Всього 
Аудиторних 

СРС 
Лекцій Практичних 

Годин 180 10 110 60   

Кредитів ЕСТS 6,0      

Модуль 3 

Хвороби пародонта. 

Етіологія, патогенез. 

Класифікація. Клініка, 

діагностика, лікування 

та профілактика  

Годин 

180 

Кредит 

6,0 

   
VІІ, 

VІІІ 

Поточний 

Підсумко-

вий 

(стандартиз 

ований) 

модульний 

контроль 
в т.ч. підсумковий 

модульний контроль  
  6 6 VІІІ 

Примітка: 6 кредитів ЕСТS – 180 год. Аудиторне навантаження - 67%, СРС - 33%. 

 

Нарахування балів за поточну навчальну діяльність 
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іс

ть
 

н
ав

ч
ал

ь
н

и
х
 

го
д

и
н

/к
іл

ьк
іс

ть
 к

р
ед

и
ті

в
 

Е
С

Т
S

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 з

м
іс

то
в
и

х
 

м
о
д

у
л
ів

, 
їх

 н
о
м

ер
и

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

п
р
ак

ти
ч
н

и
х
 

за
н

я
ть

 

Конвертація у бали традиційних оцінок 

М
ін

ім
ал

ь
н

а 
к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
*

 Традиційні оцінки 
Бали за 

виконання 

індивідуального 

завдання як виду 

СРС 
„5” „4” „3” „2” 

Модуль 3 

180/6,0 4 16+1** 

6 5 4 

0 6 75 іст.хв. 

12 

іст.хв. 

10 

іст.хв. 

7 

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

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

модульного контролю; 

** - захист історії хвороби оцінюється відповідно: 5 – 12 балів, 4 – 10 балів, 3 – 7 

балів. 

Студенти, які набрали за МОДУЛЬ 3 мінімальну кількість балів – 75 бал 

допускаються до підсумкового модульного контролю, за умови відсутності академічної 

заборгованості. 

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 114 бали. 

За індивідуальну роботу додається максимально 6 балів. Тож максимальна кількість балів - 

120. 

Підсумковий контроль засвоєння модуля 3 – максимально 80 балів (тестовий 

контроль, письмова відповідь на теоретичні питання та оцінювання практичних навичок). 

Підсумковий модульний контроль МОДУЛЯ 3 зараховується студенту, якщо він 

набрав не менше 50 балів з 80 можливих. 

 

Разом максимальна сума балів за модуль 120+80=200. 



13 

 

4. ОПИС МОДУЛЯ 3 ДИСЦИПЛІНИ «ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО МОДУЛЯ 3 

«ХВОРОБИ ПАРОДОНТА. ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ. КЛАСИФІКАЦІЯ. КЛІНІКА, 

ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА» 

Всього годин: 180/6,0 кредитів 

(лекції – 10 годин, практичні заняття -110, СРС – 60 год.) 

 

Дні ТЕМИ Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 
ІДРС 

Змістовний модуль 5 Хвороби пародонта. Систематика хвороб пародонта. Особливості 

обстеження хворих з патологією тканин пародонта. Запальні захворювання тканин пародонта 

(папіліт, гінгівіт, локалізований пародонтит) 

1. Лекція 1 Пародонтологія як розділ 

терапевтичної стоматології. 

Пародонт, визначення поняття. 

Анатомо-фізіологічні особливості 

тканин пародонту. Термінологія. 

Класифікація хвороб пародонту. 

Етіологія, патогенез. Значення місцевих 

чинників в механізмі їх розвитку. Роль 

порушень обміну речовин, змін імунної, 

ендокринної, серцево-судинної, нервової 

та інших систем в патогенезі 

пародонтиту. 

2    

Лекція 2 Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, 

лікування та профілактика запальних 

захворювань пародонта (папіліт, 

гінгівіт, локалізований пародонтит). 

2    

Лекція 3 Генералізований пародонтит: 

клініка, діагностика (клінічні, 

рентгенологічні, функціональні, 

лабораторні показники). 

2    

2. Лекція 4 Принципи комплексного 

лікування генералізованого 

пародонтиту. Усунення місцевих 

подразників. Місцеве медикаментозне 

лікування генералізованого 

пародонтиту. Використання фізичних 

факторів у комплексному лікуванні 

захворювань пародонта. 

2    

Лекція 5 Хірургічні методи лікування 

пародонтиту. Загальна терапія при 

захворюваннях пародонту. 

Профілактика захворювань пародонта 

2    

 ВСЬОГО: 10    
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1. Тема 1: Пародонт. Визначення поняття 

Анатомія, гістологія, фізіологія 

пародонта. Функції. Захисні механізми. 

Класифікація хвороб пародонта. 

(М.Ф.Данилевського, МКХ-10, 

Класифікація захворювань пародонта та 

періімплантних тканин (EFP&AAP World 

Workshop, 2017). 

Тема 2: Обстеження хворого з 

патологією тканин пародонта. Основні 

клінічні методи. R-діагностика хворих з 

патологією тканин пародонта. Помилки 

клінічних та рентгенологічних 

досліджень. 

 6 2  

2. Тема 1: Індексна оцінка стану тканин 

пародонта та гігієни порожнини рота. 

Тема 2: Лабораторні методи обстеження 

хворих з патологією тканин пародонта. 

 6 2  

3. Тема 1: Місцеві чинники ризику 

захворювань тканин пародонта. 

Катаральний гінгівіт. Етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, 

диф.діагностика, лікування. 

Тема 2: Гіпертрофічний гінгівіт. 

Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диф.діагностика, лікування. 

 6 2  

4. Тема 1: Виразково-некротичний гінгівіт. 

Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диф.діагностика, лікування. 

Тема 2: Локалізований пародонтит. 

Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диф.діагностика, лікування. 

 6 2  

5. Контроль засвоєння змістовного 

модуля № 5. 

 6 2  

 ВСЬОГО: 6 30 10  

Змістовний модуль 6 Клініка дистрофічно-запальних захворювань пародонта 

6. Тема 1: Запально-деструктивні 

захворювання пародонта. Клініка, 

діагностика, диф. діагностика 

генералізованого пародонтиту поч.- І ст. 

хронічного перебігу. 

Тема 2: Клініка, діагностика, диф. 

діагностика генералізованого 

пародонтиту поч.-І ст. загостреного 

перебігу. 

 6 2  

7. Тема 1: Клініка, діагностика, диф. 

діагностика генералізованого 

пародонтиту ІІ-ІІІ ст. хронічного 

перебігу. 

Тема 2: Клініка, діагностика, диф. 

діагностика генералізованого 

пародонтиту ІІ-ІІІ ст. загостреного 

перебігу. 

 6 2  
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8. Тема 1: Диференціальна діагностика 

захворювань пародонта: гінгівіт, 

пародонтит (локалізований, 

генералізований). 

 6 2  

9. Контроль засвоєння змістовного 

модуля № 6. 

 6 2  

 ВСЬОГО:  24 8  

Змістовний модуль 7 Лікування захворювань пародонта (генералізованого пародонтиту, 

пародонтозу) 

10. Тема 1: Загальні принципи та план 

лікування хворих на генералізований 

пародонтит. Складання плану лікування. 

Тема 2: Загальна фармакотерапія 

пародонтиту. Ціль. Різновиди. Групи 

лікарських препаратів. Показання. 

Механізм дії. 

Робота з історією хвороби 

 6 2  

11. Тема 1: Усунення місцевих подразників 

тканин пародонту. Професійна гігієна 

порожнини рота, її складові, професійні 

засоби гігієни порожнини рота, способи 

видалення зубних відкладень. 

Тема 2: Видалення під'ясенних зубних 

відкладень. Інструменти, методи. 

Робота з історією хвороби 

 6 2  

12. Тема 1: Місцева медикаментозна терапія 

генералізованого пародонтиту 

хронічного перебігу. 

Тема 2: Місцева медикаментозна терапія 

генералізованого пародонтиту 

загостреного перебігу. 

Робота з історією хвороби 

 6 2  

13. Тема 1: Хірургічні методи лікування 

хвороб пародонта (гінгівальні, 

остеомукогінгівальні, естетичні, 

регенеративні операції). 

Тема 2: Фізичні методи лікування 

захворювань пародонта. 

Ортопедичні та ортодонтичні втручання 

у порожнині рота при хворобах 

пародонта. 

Робота з історією хвороби 

 6 2  

14. Контроль засвоєння змістовного 

модуля № 7. 

 6 2  

 ВСЬОГО:  30 10  

Змістовний модуль 8 Профілактика та диспансеризація хворих із захворюваннями тканин 

пародонта 
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15. Тема 1: Профілактика захворювань 

тканин пародонту. Етіологічні та 

патогенетичні підходи до профілактики. 

Суспільні заходи профілактики 

захворювань пародонта. 

Тема 3: Диспансерізація хворих із 

захворюваннями тканин пародонта. 

загальні принципи. Документація. 

Оцінка ефективності диспансеризації. 

Робота з історією хвороби 

 6 2  

16. Тема 1: Індивідуальні заходи 

профілактики захворювань пародонта. 

Види засобів гігієни для профілактики 

хвороб пародонта.  

 6 2  

17. Тема 1 Мотивація пацієнтів до 

виконання індивідуальної гігієни 

порожнини рота. Вибір засобів та 

алгоритм індивідуальної гігієни 

порожнини рота при захворюваннях 

пародонта. 

 6 2  

18. Захист історій хвороб.  4 4  

19. Підсумковий модульний контроль  4 4  

 ВСЬОГО годин МОДУЛЬ  3: 180 10 110 42+12* 6 

Прим. *12 годин на самостійне опрацювання тем, які не входять до плану 

аудиторних занять. 

 

Аудиторна робота – 67 %, СРС – 33% 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ: 

«ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 

МОДУЛЬ 3 (VІІ, VІІІ семестр) 

(Кількість годин – 10) 

 

№ 

п/п 
Тема лекції 

Кількість 

годин 

1. 

 

Пародонтологія як розділ терапевтичної стоматології. Пародонт, 

визначення поняття. Анатомо-фізіологічні особливості тканин 

пародонту. Термінологія. Класифікація хвороб пародонта. Етіологія, 

патогенез. Значення місцевих чинників в механізмі їх розвитку. Роль 

порушень обміну речовин, змін імунної, ендокринної, серцево-судинної, 

нервової та інших систем в патогенезі пародонтиту. 

 

2 

 

2. 

 

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, 

лікування та профілактика запальних захворювань пародонта 

(папіліт, гінгівіт, локалізований пародонтит). 

 

2 

 

3. 

 

Генералізований пародонтит: клініка, діагностика (клінічні, 

рентгенологічні, функціональні, лабораторні показники). 

Пародонтоз: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. 

Структурно-функціональні  зміни тканин пародонта при 

пародонтиті  та  пародонтозі. 

 

2 
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4. Принципи комплексного лікування генералізованого пародонтиту. 

Усунення місцевих подразників. 

Місцеве медикаментозне  лікування генералізованого пародонтиту. 

Використання фізичних факторів у комплексному лікуванні 

захворювань пародонта. 

 

2 

5. Хірургічні методи лікування пародонтита. Загальна терапія при 

захворюваннях пародонта. 

Профілактика захворювань пародонта. 

 

2 

 ВСЬОГО ГОДИН 10 

 



18 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ: 

«ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 

МОДУЛЬ 3 (VІІ, VІІІ семестр) 

(Кількість годин – 110) 

 

№ ТЕМА 
Кількість 

годин 

1.  Тема 1: Пародонт. Визначення поняття Анатомія, гістологія, фізіологія пародонта. 

Функції. Захисні механізми. Класифікація хвороб пародонта. (М.Ф.Данилевського, 

МКХ-10, Класифікація захворювань пародонта та періімплантних тканин 

(EFP&AAP World Workshop, 2017). 

Тема 2: Обстеження хворого з патологією тканин пародонта. Основні клінічні 

методи. R-діагностика хворих з патологією тканин пародонта. Помилки клінічних 

та рентгенологічних досліджень. 

6 

2.  Тема 1: Індексна оцінка стану тканин пародонта та гігієни порожнини рота. 

Тема 2: Лабораторні методи обстеження хворих з патологією тканин пародонта. 6 

3.  Тема 1: Місцеві чинники ризику захворювань тканин пародонта. Катаральний 

гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диф.діагностика, лікування. 

Тема 2: Гіпертрофічний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диф.діагностика, лікування. 

6 

4.  Тема 1: Виразково-некротичний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диф.діагностика, лікування. 

Тема 2: Локалізований пародонтит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диф.діагностика, лікування. 

6 

5.  Контроль засвоєння змістовного модуля № 5. 6 

6.  Тема 1: Запально-деструктивні захворювання пародонта. Клініка, діагностика, 

диф. діагностика генералізованого пародонтиту поч.- І ст. хронічного перебігу. 

Тема 2: Клініка, діагностика, диф. діагностика генералізованого пародонтиту 

поч.-І ст. загостреного перебігу. 

6 

7.  Тема 1: Клініка, діагностика, диф. діагностика генералізованого пародонтиту ІІ-ІІІ 

ст. хронічного перебігу. 

Тема 2: Клініка, діагностика, диф. діагностика генералізованого пародонтиту ІІ-ІІІ 

ст. загостреного перебігу. 

6 

8.  Тема 1: Диференціальна діагностика захворювань пародонта: гінгівіт, пародонтит 

(локалізований, генералізований). 6 

9.  Контроль засвоєння змістовного модуля № 6. 6 

10.  Тема 1: Загальні принципи та план лікування хворих на генералізований 

пародонтит. Складання плану лікування. 

Тема 2: Загальна фармакотерапія пародонтиту. Ціль. Різновиди. Групи лікарських 

препаратів. Показання. Механізм дії. 

Робота з історією хвороби 

6 

11.  Тема 1: Усунення місцевих подразників тканин пародонту. Професійна гігієна 

порожнини рота, її складові, професійні засоби гігієни порожнини рота, способи 

видалення зубних відкладень. 

Тема 2: Видалення під'ясенних зубних відкладень. Інструменти, методи. 

Робота з історією хвороби 

6 

12.  Тема 1: Місцева медикаментозна терапія генералізованого пародонтиту 

хронічного перебігу. 

Тема 2: Місцева медикаментозна терапія генералізованого пародонтиту 

загостреного перебігу. 

Робота з історією хвороби 

6 
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13.  Тема 1: Хірургічні методи лікування хвороб пародонта (гінгівальні, 

остеомукогінгівальні, естетичні, регенеративні операції). 

Тема 2: Фізичні методи лікування захворювань пародонта. 

Ортопедичні та ортодонтичні втручання у порожнині рота при хворобах 

пародонта. 

Робота з історією хвороби 

6 

14.  Контроль засвоєння змістовного модуля № 7. 6 

15.  Тема 1: Профілактика захворювань тканин пародонту. Етіологічні та 

патогенетичні підходи до профілактики. Суспільні заходи профілактики 

захворювань пародонта. 

Тема 3: Диспансерізація хворих із захворюваннями тканин пародонта. загальні 

принципи. Документація. Оцінка ефективності диспансеризації. 

Робота з історією хвороби 

6 

16.  Тема 1: Індивідуальні заходи профілактики захворювань пародонта. Види засобів 

гігієни для профілактики хвороб пародонта.  
6 

17.  Тема 1 Мотивація пацієнтів до виконання індивідуальної гігієни порожнини рота. 

Вибір засобів та алгоритм індивідуальної гігієни порожнини рота при 

захворюваннях пародонта. 

6 

18.  Захист історій хвороб. 4 

19.  Підсумковий модульний контроль 4 

 ВСЬОГО 110 

 

 
 

ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ: 

«ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 

МОДУЛЬ 3 (VІІ, VІІІ семестр) 

(Кількість годин – 60) 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість 

годин 

Вид 

контролю 

1. Підготовка до практичних занять – 

теоретична підготовка та опрацювання 

практичних навичок: номери тем 1-18 

38 

Поточний контроль 

на практичних 

заняттях 

2. Самостійне опрацювання тем, які не входять 

до плану аудиторних занять: теми 1-3 

 

 

2.1. Ураження пародонта в разі імунодефіцитних 

станів: СНІД, агресивний пародонтит. 
3 

Підсумковий 

модульний контроль 

2.2. Ідіопатичні захворювання тканин пародонта (при 

захворюваннях крові, гістіоцитозах Х). 
3 

2.3. Сучасні високоточні методи діагностики 

захворювань тканин пародонта (Система «Florida 

Probe» та ін.) та методи виявлення (усунення) 

місцевих подразників порожнини рота 

(«PerioScan», Sirona; «Decec Tar», Ultradent; 

«Periotest», Gulden Medizintechnik, «Florida 

Probe», Florida Probe Сorporation, «Vector», Durr 

Dental Gmbh & Co. Kg та ін.) 

3 

2.5. Сучасні фізіотерапевтичні методи лікування 

генералізованого пародонтита (Vektor-терапія, 

світлолікування, озонотерапія тощо). 
3 

3. Індивідуально-дослідницька самостійна 

робота, теми: 
6 

Підсумковий 

модульний контроль 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=uJYJUZGZNMGctQbd54HAAw&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.com.ua&twu=1&u=http://www.dentalproductshopper.com/florida-probe-corporation&usg=ALkJrhi9Ptb_S7fxaTUFwedMe6ZoXW6_cw
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1. Особливості лікування хворих із 

захворюваннями тканин пародонта на тлі 

патології внутрішніх органів та систем. 

2. Особливості перебігу та лікування 

захворювань пародонта в осіб молодого та 

похилого віку. 

4. Підготовка до підсумкового модульного 

контролю. 
4 

Підсумковий 

модульний контроль 

 ВСЬОГО 60  

 

Форми індивідуальної роботи 

1. Підготовка наукових студентських робіт та доповіді на наукових студентських 

конференціях. 

2. Участь у фахових студентських олімпіадах з дисципліни. 

3. Участь у конкурсах професійної майстерності. 

 

ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ (якщо їх виконання при вивченні даного 

модулю передбачено робочою навчальною програмою з дисципліни). 

 

1. Особливості лікування хворих із захворюваннями тканин пародонта на тлі патології 

внутрішніх органів та систем. 

2. Особливості перебігу та лікування захворювань пародонта в осіб молодого віку та 

похилого віку. 

 

5. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ* (з приміткою про 

максимальну і мінімальну кількість балів за вивчення модуля, конвертація балів у традиційні 

оцінки „5”, „4”, „3”, „2” при засвоєнні теми модуля, про мінімальну кількість балів для 

допуску до підсумкового модульного контролю (ПМК) і за результатами його складання). 

 

МОДУЛЬ 3 

Поточна навчальна діяльність: 

 

Конвертація балів у традиційні оцінки 

 

Традиційна шкала 
Конвертація у бали 

Практичні заняття Захист історії хвороби 

«5» 6 12 

«4» 5 10 

«3» 4 7 

«2» 0 0 

 

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

вираховується шляхом помноження кількості балів, що відповідають оцінці “3”, на кількість 

тем у модулі. 

 

Мінімальна кількість балів за поточне навчання: 

17 занять × 4 бали = 68 бали + 7 балів (захист історії хвороби) = 75 балів 

 

Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного контролю 4 

(ПМК 4): 75 балів. 17 занять х 4 бали = 68 балів + 7 балів (захист історії хвороби) = 75 

балів 75:120= 62,0 % 

Студенти, які набрали за модуль 75 балів, допускаються до підсумкового модульного 

контролю за умови відсутності академічної заборгованості. Можливо додавання 6 балів 
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(максимально) за індивідуальну самостійну роботу (якщо виконувалась). 

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

вираховується шляхом помноження кількості балів, що відповідають оцінці “5” на кількість 

тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу : 114 балів плюс 6 

Разом 120 балів. 

Максимальна кількість балів за поточне навчання: 

17 занять × 6 балів = 102 балів + 12 балів (захист історії хвороби) = 114 балів 

120 балів = 114 балів (максимальна кількість балів на практичних заняттях) + 6 балів 

(ІДСР) 

 

Оцінювання самостійної роботи: 
Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з 

аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному 

аудиторному занятті. 

Оцінка «5» виставляється у разі, коли студент точно сформулював та повністю 

обґрунтував відповіді на всі поставлені завдання, вірно склав план обстеження та лікування. 

Якісно та охайно оформив роботу. 

Оцінка «4» виставляється, коли студент точно сформулював та частково обґрунтував 

відповіді на поставлені завдання, допущені неточності при складанні планів обстеження та 

лікування. 

Оцінка «3» виставляється, коли студент дав не повні або не обґрунтовані відповіді на 

завдання, склав не повний план обстеження та лікування. 

Оцінка «2» виставляється, коли студент не виконав завдання. 

Отримана оцінка за СРС входить в 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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6. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ до ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ 3 

1. Значення наукових праць професорів І.О. Новіка, М.Ф.Данилевського та їх учнів у 

розвитку сучасної пародонтології. 

2. Топографо-анатомічна та морфологічна будова тканин пародонта. 

3. Ясенна рідина. Механізм утворення, склад, функціональне значення. 

4. Систематика та номенклатура захворювань пародонта (М.Ф.Данилевський, 1994; МКХ-

10). Позитивні якості та недоліки. 

5. Роль нервово-трофічних змін, порушень обміну речовин в патогенезі генералізованого 

пародонтиту. 

6. Значення порушень стану судин та мікроциркуляції в патогенезі захворювань тканин 

пародонта. 

7. Роль дефіциту вітамінів А, С, Е у патогенезі захворювань пародонта. 

8. Місцеві подразники тканин пародонта, методи їх виявлення. 

9. Гігієнічні індекси - Федорова-Володкіної, Green-Vermillion (OHI-S). Методика 

визначення, інтерпретація. 

10. Значення мікрофлори у розвитку захворювань пародонта. 

11. Катаральний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 

12. Гострий виразковий гінгівіт. Етіологія, патогенез, патологічна анатомія, диференціальна 

діагностика, лікування. 

13. Хронічний виразковий гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 

14. Принципи загального лікування при виразковому гінгівіті. 

15. Гіпертрофічний гінгівіт. Гранулююча форма. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 

16. Гіпертрофічний гінгівіт. Фіброзна форма. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 

17. Локалізований пародонтит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 

18. Клініко-рентгенологічні методи діагностики хвороб пародонта. 

19. Рентгенологічні ознаки, що характеризують ураження тканин пародонта. 

20. Лабораторні методи діагностики захворювань пародонта. 

21. Генералізований пародонтит хронічного перебігу. Клініко-лабораторні та рентгенологічні 

показники. 

22. Генералізований пародонтит загостреного перебігу. Клініко-лабораторні та 

рентгенологічні показники. 

23. Основні принципи та план лікування хворого на генералізований пародонтит. 

24. Місцеві подразники тканин пародонта при генералізованому пародонтиті та методи їх 

усунення. 

25. Зубний наліт, зубна бляшка (біоплівка). Механізм утворення, структура, вплив на 

тканини пародонта. 

26. Пародонтальна кишеня, механізм утворення. Методи лікування (медикаментозні, 

хірургічні: кюретаж, його види). 

27. Місцева медикаментозна терапія хворого на генералізований пародонтит хронічного 

перебігу. 

28. Місцева медикаментозна терапія хворого на  генералізований пародонтит загостреного 

перебігу. 

29. Протизапальна терапія симптоматичного гінгівіту в комплексному лікуванні 

генералізованого пародонтиту. 

30. Масаж при лікуванні хвороб пародонта. Види, механізм дії, показання, методика 

застосування. 

31. Гідротерапія при лікуванні захворювань пародонта. Види. Гідромасаж: показання та 

методика проведення. 
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32. Застосування електрофорезу у комплексному лікуванні захворювань пародонта. 

33. Загальне лікування хворого з захворюванням пародонта. 

34. Методи визначення травматичної оклюзії. Вибіркове пришліфування. 

35. Тимчасове шинування. Показання, види шин, методика застосування армованих шин. 

36. Методи усунення пародонтальних кишень. 

37. Хірургічні методи лікування хворого на генералізований пародонтит. Вакуум-кюретаж, 

показання, методика проведення. 

38. Кюретаж пародонтальних кишень. Показання та методика проведення відкритого 

кюретажу. 

39. Гінгівотомія. Показання та методика проведення. 

40. Гінгівектомія. Види. Показання, методика проведення. 

41. Клаптеві операції. Сутність методу. Показання. Протипоказання. Етапи проведення 

(метод Цешинського-Відмана-Неймана). 

42. Помилки та ускладнення при лікуванні хворого на генералізований пародонтит. 

43. Пародонтоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, 

лікування. 

44. Диференціальна діагностика гінгівіту, пародонтиту, пародонтозу. 

45. Гістіоцитоз Х: хвороба Леттерера-Зіве, Генда-Шюлера-Крісчена, еозинофільна 

гранульома. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, принципи лікування. 

46. Синдром Папіліон-Лефевра. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

47. Ураження пародонта в разі імунодефіцитних станів (СНІД, агресивний пародонтит). 

48. Профілактика захворювань пародонта. Професійна гігієна порожнини рота. 

49. Індивідуальна профілактика захворювань пародонта. Вибір засобів. 

50. Диспансерізація хворих із захворюваннями пародонта. 

 

7. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК до ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ 3: 

1. Вміти проводити активний цілеспрямований збір анамнезу у пацієнтів із захворюваннями 

пародонта. 

2. Вміти проводити огляд пацієнтів із захворюваннями пародонта. 

3. Вміти використовувати барвники для діагностики захворювань пародонта. 

4. Вміти проводити індексну оцінку стану пародонта: індекс гігієни за Федоровим-

Володкіною, індекс за Грін-Вермільйон (OHI-S). 

5. Вміти проводити та трактувати пробу Шиллера-Писарєва, визначати індекс гінгівіту - 

РМА, індекс гінгівіту - ІГ, пародонтальний індекс - ПІ, пародонтальний індекс СРІТN, індекс 

кровоточивості - SВІ. 

6. Вміти визначати глибину пародонтальних кишень та їх вміст. 

7. Вміти визначати ступінь рухомості зубів. 

8. Вміти призначати та оцінювати лабораторні методи дослідження: цитологічний метод, 

еміграцію лейкоцитів в порожнину рота за Ясиновським, РАМ. 

9. Вміти визначати норму і патологію кісткової тканини при рентгенологічному дослідженні: 

рентгенографія альвеолярного відростка, панорамна рентгенографія, ортопантомографія, 

ехоостеометрія. 

10. Вміти проводити диференційну діагностику хвороб пародонта. 

11. Вміти визначати травматичну оклюзію та виконувати вибіркове пришліфування зубів. 

12. Володіти технікою накладання тимчасових шин при захворюваннях пародонта. 

13. Володіти технікою накладання постійних шин при захворюваннях пародонта. 

14. Володіти технікою видалення зубних нашарувань за допомогою ручних інструментів. 

15. Володіти технікою видалення зубних нашарувань електромеханічними інструментами 

(звуковими та ультразвуковими). 

16. Володіти технікою проведення покриття зубів лікувальними та профілактичними лаками, 

гелями. 

17. Вміти проводити медикаментозну обробку уражених ділянок тканин пародонта 

(зрошення, аплікації, інстиляції). 
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18. Вміти проводити приготування та накладання пов’язок, що тверднуть. 

19. Вміти проводити приготування та накладання пов’язок, що не тверднуть. 

20. Вміти призначати загальне лікування при захворюваннях пародонта. 

21. Вміти проводити кюретаж пародонтальних кишень (закритий, вакуум-кюретаж, 

відкритий). 

22. Вміти призначати фізіотерапевтичне лікування захворювань пародонта. 

23. Вміти призначати індивідуальну гігієну порожнини рота при різних захворюваннях 

пародонта. 

8. ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЯ 3* (порядок, методики, засоби та критерії оцінювання 

поточної навчальної діяльності, проведення підсумкового модульного контролю, 

оцінювання дисципліни в цілому). 

Методики оцінювання поточної навчальної діяльності 

Теоретичні знання: 

1. Тестовий контроль 2-го рівня. 

2. Індивідуальне усне опитування. 

3. Вирішення ситуаційних задач. 

4. Письмовий теоретичний контроль 

Практичні завдання: 

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

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ПМК) 

1. Тестовий контроль 2-го рівня  

2. Індивідуальне усне опитування. 

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

Підсумковий модульний контроль з Модуля 3 дисципліни «Терапевтична 

стоматологія» складається за умови повного відвідування курсу лекції та практичних 

занять впродовж VІІ та VІІІ семестрів. ПМК приймається на останньому практичному 

занятті згідно з розкладом. 

Підсумковий модульний контроль Модуля 3 складається з тестового контролю 2-го 

рівня, індивідуального усного опитування та індивідуального контролю практичних навичок 

та їх результатів на фантомі. 

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

що охоплюють різні розділи курсу пропедевтики терапевтичної стоматології (термін 

письмової роботи - 50 хвилин). 

Критерії оцінки тестового контролю: 

80-87% (40-43 правильні відповіді) – 15 балів. 

88-93% (44-46 правильних відповідей) – 20 балів. 

94% і більше (47 і більше правильних відповідей) – 25 балів. 

Мінімальна кількість балів, яку студент може отримати за правильне вирішення 80% 

тестових завдань, складає 15 балів. 

Індивідуальне письмове опитування проводиться відповідно до переліку 

теоретичних питань до ПМК. Мінімальна кількість балів, яку студент може отримати за 

правильні відповіді на теоретичні питання, складає 20 балів. 

Критерії оцінки письмового опитування: 

«3» – 20 балів. 

«4» – 25 балів. 

«5» – 30 балів. 

Індивідуальний контроль практичних навичок та їх результатів складається з 

демонстрації студентом на стандартному пацієнті (фантомі) однієї практичної навички з 

переліку практичних завдань та робіт до ПМК 3 з дисципліни «Терапевтична 

стоматологія». 

Мінімальна кількість балів, яку студент може отримати за правильне виконання 

практичного завдання, складає 15 балів. 

Критерії оцінки практичних навичок: 

«3» – 15 балів. 
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«4» – 20 балів. 

«5» – 25 балів. 

Критерії оцінювання підсумкового модульного контролю: 

Оцінку "відмінно" одержує студент, який дав не менше 94% правильних відповідей 

на стандартизовані тестові завдання модуля, без помилок відповів на письмові завдання, 

виконав практичну роботу та обґрунтував одержані результати, 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. 

Оцінку "добре" одержує студент, який дав не менше 88% правильних відповідей на 

стандартизовані тестові завдання, припустився окремих незначних помилок у відповідях на 

письмові завдання, виконав практичну роботу, але не повністю обґрунтував отримані дані, 

може вирішувати ситуаційні задачі. 

Оцінку "задовільно" одержує студент, який дав не менше 80% правильних 

відповідей на стандартизовані тестові завдання, припустився значних помилок у відповідях 

на письмові завдання, виконав практичну роботу, з помилками вирішує ситуаційні задачі. 

Оцінку "незадовільно" одержує студент, який дав менше 80% правильних відповідей 

на стандартизовані тестові завдання, припустився грубих помилок у відповідях на письмові 

завдання або взагалі не дав відповідей на них, не виконав практичну роботу і не дав 

правильної інтерпретації її результатів, не вирішує ситуаційних задач. 

Мінімальна кількість балів за результатами складання модулю (критерій «склав 

- не склав модуль»): 125 балів 

75 + 50= 125 балів        125:200 = 62,5 % 

ОЦІНКА УСПІШНОСТІ СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕРАПЕВТИЧНА 

СТОМАТОЛОГІЯ» 

є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична 

оцінка засвоєння відповідних модулів (Модуль 1 + Модуль 2 + Модуль 3 + Модуль 4 + 

Модуль 5), має визначення за системою ЕСТS і традиційною шкалою, прийнятою в Україні. 

Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з 

дисципліни студентам, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за участь у 

олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України, студентських конференціях та ін. 

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися 

статистичними методами (за коефіцієнтом кореляції між поточною успішністю та 

результатами підсумкового модульного контролю). 

Результат підсумкового модульного контролю оцінюється у балах (традиційна 4-

бальна оцінка не виставляється). Мінімальна кількість балів підсумкового модульного 

контролю, за якої контроль вважається складеним, є 50 балів. Максимальна кількість 

балів підсумкового модульного контролю складає 80 балів.  
Максимальна кількість балів за модуль складає 200 балів. Критерії оцінювання 

ПМК визначаються кафедрою, затверджуються цикловою методичною комісією з питань 

упровадження кредитно-модульної системи навчання в академії та доводяться до відома 

студентів на початку вивчення дисципліни (перше лекційне та практичне (семінарське) 

заняття). 

Мінімальна конвертована сума балів для модулю 1 дисципліни складає 126 балів, 

для модулю 2 - 126 балів, для модулю 3 - 125 балів, для модулю 4 - 116 балів, для модулю 5 

- 121 бал. 

Оцінка з дисципліни 

Оцінка з дисципліни виставляється кафедрою за традиційною (національною) 4-

бальною шкалою на підставі середньої кількості балів за всі модулі (5), що передбачені 

програмою дисципліни. 

Шкала переведення середньої кількості балів за всі модулі, що передбачені 

програмою з дисципліни у традиційну оцінку за 4-бальною шкалою дисциплін та для всіх 

кафедр є єдиною (згідно з таблицею). 

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за 

багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів, має 
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визначення за системою ЕСТS і традиційною шкалою, прийнятою в Україні. 

Оцінка за багатобальною (200) шкалою Оцінка за чотирибальною шкалою 

Від 170 до 200 балів «5» 

Від 140 до 169 балів «4» 

Від 139 до мінімальної кількості балів, 

яку повинен набрати студент (122 бали*) 

«3» 

Нижче 122 балів* «2» 

* - мінімальна кількість балів, розрахована для дисципліни «Терапевтична 

стоматологія» на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. 

Оцінка з дисципліни виставляється лише у тому разі, якщо студенту зараховані всі 

модулі (у даному випадку п’ять). 

Оцінка з дисципліни виставляється студенту не пізніше, ніж у наступний робочий 

день після останнього підсумкового модульного контролю. 

Конвертація рейтингового балу у шкалу успішності ЕСТS 

Оцінка ЕСТS Статистичний показник Границі оцінок ЕСТS 

А Найкращі 10% 200 - 192 

В Наступні 25% 191 - 170 

С Наступні 30% 169 - 145 

D Наступні 25% 144 - 123 

Е Останні 10% 122 - 117 

Fх Повторна здача 116 - 64 

F Обов'язковий повторний курс 

навчання 

63 - 0 

 

Кількість балів, яка нарахована студентам, конвертується у шкалу ECTS  

Оцінка ECTS  Оцінка за чотирибальною шкалою 

А “5” 

В, С “4” 

D, E “3” 

FX, F “2” 

Оцінка з дисципліни FX, F(“2”) виставляється студентам, яким не зараховано модуль 

з дисципліни після завершення її вивчення. 

Оцінка FX(“2”) виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за 

поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий контроль. Вони мають 

право на повторне складання підсумкового контролю не більше 2-х (двох) разів під час 

зимових канікул та впродовж 2-х (додаткових) тижнів після закінчення весняного семестру 

за графіком, затвердженим ректором. 

Студенти, які одержали оцінку F (“2”) по завершенні вивчення дисципліни (не 

виконали навчальну програму хоча б з одного модуля або не набрали за поточну навчальну 

діяльність з модуля мінімальну кількість балів) повинні пройти повторне навчання за 

індивідуальним навчальним планом. 

У разі, якщо студент не пересклав хоча б один підсумковий модульний контроль до 

початку нового семестру, він отримує за дисципліну традиційну оцінку „2” і оцінку ECTS 

„F”, що є підставою для відрахування студента. 

9. Методичне забезпечення 

1. Інструктивні методичні матеріали для самостійної роботи студентів на практичному 

занятті, включаючи матеріал для теоретичної підготовки та орієнтовні карти для 

оволодіння професійними вміннями та навичками, тести для самоконтролю відповідно до 

тем практичних занять. 
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2. Матеріали для поточного контролю підготовчого та заключного етапів заняття (тести для 

оцінювання вхідного та вихідного рівня знань за темами практичного заняття). 

3. Інструктивні матеріали для позааудиторної самостійної роботи за темами, що винесені на 

самостійне опрацювання. 

4. Матеріали для підсумкових модульних контролів (екзаменаційні білети, що включають 

тестові завдання та питання: теоретичні та практичні). 

5. Методичні рекомендації для викладачів до практичного заняття згідно календарного 

плану. 
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