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Робоча програма навчальної дисципліни «Терапевтична стоматологія» для студентів 

за напрямом підготовки 1201 Медицина, за спеціальністю 7.12010005-«Стоматологія» 5-го 

року навчання. 

Програма з дисципліни «Терапевтична стоматологія» 3-го року навчання підготовлена 

завідувачем кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету 

імені О.О.Богомольця, д.мед.н., проф.. Борисенко А.В., д.мед.н., проф.. Коленко Ю.Г., 

к.мед.н. доц.. Григ Н.І., к.мед.н. доц.. Діковою І.Г.. 

Програма обговорена, відкоригована і схвалена на засіданні кафедри Протокол №1 від 

30 серпня 2018 р. та засіданні ЦМК стоматологічного факультету Протокол №1 від 30 серпня 

2018 р. 

Рецензенти: 

Професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики 

стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, 

д.мед.н., професор Хоменко Л.О. 

Професор кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики 

стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, 

д.м.н. Остапко О.І. 



3 
 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГЯ» ІІІ рік 

 

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. 

Згідно з Навчальним планом підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

"спеціаліст" з кваліфікацією "лікар-стоматолог" у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів 
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акредитації України (2015 р.) на викладання дисципліни «Терапевтична стоматологія» 

розділу "Захворювання слизової оболонки порожнини рота" та субординатури на 5-му 

році навчання (5 курс) відводиться 300 годин: 10 кредитів, в тому числі 20 годин лекцій, 

170 годин практичних занять, 110 годин СРС. 

Викладання розділу «Захворювання слизової оболонки порожнини рота» 

проводиться на ІХ семестрі і складається з 147 годин (4,9 кредиту): 20 годин лекцій, 72 

години практичних та 55 годин СРС. Після вивчення розділу студенти складають ПМК. 

На проведення субординатури на Х семестрі з терапевтичної стоматології на 5-му 

році навчання (5 курс) відводиться 153 години: 5,1 кредиту, в тому числі 98 годин 

практичних занять, 55 годин СРС. Після вивчення розділу студенти складають ПМК. 

 

Програма з дисципліни «Терапевтична стоматологія» ІІІ року навчання 

структурована на 2 модулі, до складу яких входять 7 змістових модулів. Обсяг навчального 

навантаження студентів - 10 кредитів ЕСТS – залікові кредити, що зараховуються 

студентам у разі успішного засвоєння ними відповідного модулю (залікового кредиту). 

Орієнтовна тривалість практичних занять – 6,0 академічних годин (модуль 4); 7 

академічних годин (модуль 5). 

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. 
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ПП.0065 Використовувати принцип профілактики стоматологічних захворювань та їх 

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 
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стоматології. 

ПП.00196 Проводити обстеження хворих функціональними методами. 

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. 

 

Оволодіння предметом "терапевтична стоматологія" 3-го року навчання (модуль 4 та 

модуль 5) згідно змісту освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) передбачає: 

Виконання медичних маніпуляцій (ІХ семестр): 

- діагностичне використання барвників 

- місцеве знеболення при лікуванні захворювань 

- слизової оболонки порожнини рота 

- медикаментозну обробку уражених ділянок слизової оболонки порожнини рота  

Виконання медичних маніпуляції (Х семестр): 

- видалення зубних нашарувань 

- визначення кислотостійкості емалі зубів (ТЕР, КОШРЕ, CRT-тест) 

- діагностичне використання барвників 

- діатермокоагуляція 

- екстирпація пульпи постійних зубів 

- електроодонтодіагностика 

- місцеве знеболення при лікуванні стоматологічних захворювань різними методами 

(аплікаційне, інфільтраційне, провідникове, інтралігаментарне, інтрапульпарне, 

субперіостальне) 

- імпрегнація кореневих каналів 

- інструментальна обробка кореневих каналів постійних зубів 

- медикаментозна обробка уражених ділянок слизової оболонки порожнини рота 

- накладання одонтотропних паст 

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

карієсу, пульпіту та періодонтиту 

- пломбування каріозних порожнин постійних зубів різними пломбувальними 

матеріалами 

- пломбування кореневих каналів постійних зубів різними пломбувальними 

матеріалами 

- покриття зубів лікувальними та профілактичними лаками, гелями 

- приготування та накладання пов’язок, що тверднуть та не тверднуть 

- проведення інтрадентального електрофорезу 

- проведення професійної гігієни порожнини рота 

- шліфовка та поліровка пломб з усіх видів пломбувальних матеріалів 
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КОНКРЕТНІ ЦІЛІ ВИВЧЕННЯ МОДУЛЯ 4 

«Хвороби слизової оболонки порожнини рота» 

 

Змістовий модуль 9 

«Первинні (самостійні) ураження слизової оболонки порожнини рота» 

 

Конкретні цілі: 

Знати етіологію та патогенез первинних і вторинних стоматитів. 

Вміти провести послідовний огляд слизової оболонки порожнини рота, виявляючи на 

ній нормальні анатомічні утворення. 

Знати класифікації захворювань слизової оболонки порожнини рота. 

Мати уявлення про патофізіологічні процеси, що виникають при первинних 

стоматитах. 

Знати методи клінічних та лабораторних методів обстеження хворих з ураженнями 

слизової оболонки травматичного та інфекційного походження. 

Вирізняти клінічні прояви первинних стоматитів залежно від дії етіологічного 

фактора. 

Вміти провести обстеження хворого, провести диференціальну діагностику та 

поставити діагноз. 

Обґрунтувати та скласти план індивідуального лікування хворого залежно від 

причини виникнення первинного стоматиту. 

Виконувати медичні маніпуляції, що необхідні для лікування первинних стоматитів. 

Обґрунтувати профілактичні заходи при первинних стоматитах. 

 

Змістовий модуль 10 

«Інфекційні захворювання. Етіологія, патогенез, прояви на слизовій оболонці 

порожнини рота. Діагностика. Тактика лікаря-стоматолога» 

 

Конкретні цілі: 

Знати клінічні ознаки інфекційних хвороб (СНІД, грип, інфекційний мононуклеоз, 

сифіліс, дифтерія, туберкульоз) та їх прояви на слизовій оболонці порожнини рота. 

Вирізняти особливості психологічного стану пацієнта при захворюваннях, що 

потребують особливості тактики ведення. 

Обґрунтувати та призначити необхідні методи обстеження при інфекційних 

стоматитах. 

Проводити диференціальну діагностику. 

Знати принципи лікування, фармакодинаміку, дозування лікарських препаратів та їх 

застосування при лікуванні хворих на інфекційні стоматити. 

Провести етіотропну, патогенетичну та симптоматичну терапію хворих. 

Провести диференційну діагностику самостійних захворювань язика з проявами 

глоситів різної етіології. 

Визначити заходи по профілактиці  інфекційних захворювань. 

 

Змістовий модуль 11 

«Хвороби губ. Передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота та 

червоної кайми губ» 

 

Конкретні цілі: 

Знати класифікацію, етіологію та патогенез, клініку та діагностику захворювань губ. 

Знати класифікацію, етіологію та патогенез, клініку та діагностику передракових 

захворювань слизової оболонки порожнини рота та червоної кайми губ. 

Скласти план обстеження хворих та інтерпретувати отримані дані. 

Визначити характер та принципи лікування хворих з патологією губ. 
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Визначити фактори ризику виникнення передракових захворювань слизової оболонки 

порожнини рота та червоної кайми губ. 

Знати ознаки малігнізації передраків червоної кайми губ та СОПР. 

Визначити тактику ведення хворого при передракових захворюваннях слизової 

оболонки порожнини рота та червоної кайми губ. 

Обґрунтовувати та проводити профілактичні заходи щодо виникнення та малігнізації 

передраків червоної кайми губ та СОПР. 

 

Змістовий модуль 12 

«Зміни слизової оболонки порожнини рота при алергічних ураженнях та 

захворюваннях з аутоімунним компонентом» 

 

Конкретні цілі: 

Скласти план обстеження хворого з алергічними ураженнями та екзогенними 

інтоксикаціями. 

Проводити та інтерпретувати дані алергологічного анамнезу та алергічні проби. 

Визначити провідні симптоми при алергічних ураженнях. 

Проводити диференційну діагностику та визначати клінічний діагноз. 

Демонструвати володіння методикою застосування стандартів надання 

стоматологічної допомоги. 

Виконувати медичні маніпуляції що необхідні для надання невідкладної допомоги 

при невідкладних станах (анафілактичний шок, набряк Квінке). 

Скласти план лікування хворого і провести маніпуляції при місцевому лікуванні 

хворого з ураженнями СОПР при алергічних захворюваннях та захворюваннях з 

аутоімунним компонентом. 

 

Змістовий модуль 13 

«Зміни слизової оболонки порожнини рота при деяких соматичних захворюваннях. 

Стоматогенна хроніоінтоксикація» 

 

Конкретні цілі: 

Знати зміни слизової оболонки порожнини рота при патології внутрішніх органів, 

вміти інтерпретувати закономірності розвитку змін на СОПР у зв’язку з патологією 

внутрішніх органів та систем. 

Проводити аналіз ранніх проявів захворювань крові в порожнині рота,вміти їх 

інтерпретувати, встановлювати взаємозв’язок з патологію крові. 

Вміти скласти план обстеження та визначити тактику ведення хворого. 

Виявити та ідентифікувати прояви соматичних захворювань в порожнині рота. 

Показати важливість клінічних та спеціальних методів обстеження хворих з 

соматичними захворюваннями. 

Обґрунтувати та сформувати клінічний діагноз. 

Орієнтуватись у сучасних підходах до лікування залежно від клініко-морфологічних 

особливостей захворювань крові та кровотворних органів, їх перебігу. 

Знати етіологію, патогенез виникнення стоматогенної хроніоінтоксикації. 

Вміти провести діагностику та призначити лікування хворим з стоматогенною 

хроніоінтоксикацією. 
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КОНКРЕТНІ ЦІЛІ ВИВЧЕННЯ МОДУЛЯ 5 

«Поглиблення клінічного мислення студентів. Диференціальна діагностика, сучасні 

методи лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань. 

Диспансеризація стоматологічних хворих» 

 

Змістовний модуль 14 

«Особливості клініко-лабораторного обстеження хворих, диференціальна діагностика 

захворювань твердих тканин зубів та ендодонта. Сучасні методи лікування та 

профілактики.» 

Конкретні цілі: 

Досконало оволодіти навичками основних та додаткових методів діагностики 

захворювань твердих тканин зубів та ендодонта. 

Аналізувати клінічні симптоми і проводити диференціальну діагностику захворювань 

зубів. 

Знати сучасні технології лікування та застосовувати їх на практиці. 

Знати показання та принципи застосування фізіотерапевтичних методів у 

комплексному лікуванні, виписувати направлення до фізіотерапевтичного кабінету та 

проводити окремі маніпуляції. 

Знати можливі помилки та ускладнення в діагностиці та лікуванні захворювань зубів 

і вміти їх попереджувати. 

Змістовний модуль 15 

«Особливості клініко-лабораторного обстеження хворих, диференціальна діагностика 

захворювань тканин пародонта та слизової оболонки порожнин рота. Сучасні методи 

лікування та профілактики. Диспансеризація стоматологічних хворих». 

Конкретні цілі: 

Обґрунтувати та призначити додаткові методи діагностики, інтерпретувати дані 

досліджень, використовувати їх в диференціальній діагностиці та при проведенні контролю 

лікування хворих із захворюваннями тканин пародонта та СОПР. 

Вміти проводити забір матеріалу для лабораторних досліджень, виписувати 

направлення та заносити отримані дані в амбулаторну картку стоматологічного хворого. 

Вміти скласти та обґрунтувати індивідуальний план обстеження хворого з 

захворюваннями тканин пародонта та СОПР. 

Вміти діагностувати та визначати лікувальну тактику при різних клінічних проявах 

захворювань тканин пародонта та СОПР. 

Знати принципи лікування захворювань тканин пародонта та СОПР, складати 

індивідуальний план лікування хворого. 

Проводити місцеве та загальне лікування хворих з захворюваннями тканин 

пародонта та СОПР. 

Надавати допомогу при виникненні ускладнень в процесі лікування хвороб пародонта 

та СОПР. 

Знати показання та принципи застосування фізіотерапевтичних методів в 

комплексному лікуванні, виписувати направлення до фізіотерапевтичного кабінету та 

проводити окремі маніпуляції. 

Знати документацію, яка визначає принципи диспансеризації та проводити 

диспансерний нагляд. 

Знати принципи профілактики основних стоматологічних захворювань, проводити 

індивідуальну профілактичну роботу. 

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Анатомічні особливості будови слизової оболонки порожнини рота. Гістологічна 

будова слизової оболонки порожнини рота. Фізіологічні особливості та функції слизової 

оболонки порожнини рота. Слина, її склад, фізіологічне значенні у підтриманні стану 

слизової рота. Значення порушень складу ротової рідини у виникненні захворювань 

слизової оболонки рота.  
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Обстеження хворого із захворюванням слизової оболонки порожнини рота. 

Загальна морфологічна характеристика патологічних змін слизової оболонки порожнини 

рота. Елементи ураження слизової оболонки порожнини рота. Спеціальні методи 

обстеження слизової рота: стоматоскопія, лабораторні методи (біохімічні, цитологічні, 

імунологічні, алергологічні, мікробіологічні, патогістологічні). Дослідження функції 

слинних залоз. Загальні методи обстеження організму хворого із захворюванням слизової 

оболонки порожнини рота. 

Класифікація захворювань слизової оболонки порожнини рота. Класифікація І.Г. 

Лукомського (1948), А.І. Рибакова (1964); Є.В. Боровського, А.Л. Машкіллейсона (1981), 

П.Т. Максименка (1984), М.Ф. Данилевського (1998). 

Травматичні ураження слизової оболонки порожнини рота (механічна, хімічна, 

фізична травми). Травматична ерозія, виразка, променеві ураження, опіки, гальванізм. 

Лейкоплакія. 

Інфекційні захворювання слизової оболонки порожнини рота. Вірусні ураження: 

гострий герпетичний стоматит, хронічний рецидивний герпес. Оперізувальний лишай. 

Зміни слизової оболонки порожнини рота при гострих інфекційних захворюваннях: грип, 

кір, вітряна віспа, інфекційний мононуклеоз, ящур. Синдром набутого імунодефіциту 

(СНІД), прояви у порожнині рота, принципи лікування. Бактеріальні інфекції: ерозивний 

стоматит, виразково-некротичний стоматит, гангренозний стоматит, нома, дифтерія, 

скарлатина. Специфічні бактеріальні інфекції: сифіліс, туберкульоз, лепра, гонорейний 

стоматит. Мітотичні ураження: кандидоз. 

Захворювання губ. Хейліти. Класифікація (В.М. Пашков, Л.І. Урбанович, П.Т. 

Максименко). Актинічний, метеорологічний, ексфоліативний, хейліти. Хронічні тріщини 

губ. Контактний алергічний, екзематозний, атопічний хейліти. Гландулярний хейліт. 

Макрохейліт, глануломатозний хейліт Мішера. Синдром Мелькерсона-Розенталя. 

Етіологія і патогенез. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, 

профілактика. 

Хвороби язика. Аномалії та захворювання язика. Первинні глосити. 

Десквамативний та ромбоподібний глосит. Складчастий і волосатий язик. Клініка, 

діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

Передпухлинні захворювання й пухлини слизової оболонки порожнини рота і 

червоної кайми губ. Передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота і 

червоної кайми губ. Доброякісні новоутворення порожнини рота і губ. Облігатні 

передраки: хвороба Боуена, бородавчастий передрак, обмежений гіперкератоз, 

абразивний преканцерозний хейліт Манганотгі. Факультативні передраки. Рак слизової 

оболонки порожнини рота і червоної кайми губ. 

Зміни слизової оболонки порожнини рота при алергічних ураженнях. Алергічні 

реакції негайного (анафілактичний шок, набряк Квинке) та сповільненого типу. 

Контактні та токсикоз-алергічні медикаментозні стоматити. Хронічний рецидивний 

афтозний стоматит, багатоформна ексудативна еритема; синдроми Стівенса-Джонсона, 

Лайєла. 

Зміни слизової оболонки порожнини рота при дерматозах з аутоімунним 

компонентом. Пухирчаста хвороба, пемфігоїди, червоний плоский лишай, червоний 

вовчак. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика. 

Зміни слизової оболонки порожнини рота при екзогенних інтоксикаціях 

(професійні ураження). Ртутний, свинцевий, вісмутовий стоматити. 

Зміни слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях внутрішніх органів і 

систем: травного каналу, серцево-судинних, ендокринних захворюваннях, хворобах крові 

й кровотворних органів (лейкоз, агранулоцитоз, хвороба Вакеза, Аддісона-Бірмера, 

Верльгофа, залізодефіцитна анемія), гіпо- й авітамінозах, колагенозах. 

Помилки та ускладнення в діагностиці і лікуванні захворювань слизової оболонки 

порожнини рота. Використання фізичних методів в комплексній терапії захворювань 

слизової оболонки порожнини рота. 
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На Х семестрі студенти поглиблюють клінічне мислення, діагностику, 

диференціальну діагностику стоматологічних захворювань, удосконалюють набуті на 

попередніх семестрах практичні навички. 

Перелік критеріїв надання стоматологічної допомоги регламентується 

відповідними наказами та протоколами МОЗ України за спеціальністю «Стоматологія». 

Завдання субординатури полягає в розширенні та поглибленні теоретичних знань з 

терапевтичної стоматології, формуванні у студентів клінічного мислення, вмінні 

аналізувати і синтезувати дані, отримані в процесі клініко-лабораторного обстеження 

хворого, проведенні диференційної діагностики, обґрунтуванні призначеного 

раціонального, найбільш ефективного лікування, вдосконалення набутих практичних  

навичок. Навчання в субординатурі максимально адаптує студента до умов практичної 

діяльності і супроводжується набуттям навичок самостійної работи. 

Субординатор повинен засвоїти і закріпити знання із сучасних методів 

діагностики і лікування стоматологічних захворювань, беручи до уваги взаємозв’язок 

патології органів порожнини рота та захворювань інших органів і систем організму. 

Щоденно субординатор повинен приймати 3-4 хворих, самостійно (при консультації 

викладача) проводити клініко-лабораторне обстеження та лікування хворих з 

різноманітною стоматологічною патологією, чітко і правильно оформляти медичну 

документацію. Особлива увага при цьому надається питанням ранньої діагностики, 

лікування та профілактики захворювань, а також особливостям диспансеризації хворих. 

Поряд з курацією пацієнтів планом субординатури передбачається прповедення 

семінарських занять з найбільш важливих теоретичних і практичних питань. Також 

планом підготовки субординаторів передбачається проведення клінічних розборів, 

клінічної конференції. Субординатори повинні також брати участь в роботі наукового 

гуртка та навчально-дослідній робрті кафедри терапевтичної стоматології. 

 

4. СТРУКТУРА МОДУЛІВ 4, 5 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 4 (5-й курс) 

«Захворювання слизової оболонки порожнини рота.» 

Всього годин: 147/4,9 кредиту (92 – аудиторна і 55 – самостійна позааудиторна 

робота студентів). 

Змістові модулі: 

1. Первинні (самостійні) ураження СОПР. 

2. Інфекційні захворювання. Етіологія, патогенез, прояви на СОПР. Діагностика, Тактика 

лікаря-стоматолога. 

3. Захворювання язика та губ. Передракові захворювання СОПР та червоної кайми губ. 

4. Зміни СОПР при алергічних ураженнях та захворюваннях з аутоімунним компонентом. 

5. Зміни СОПР при деяких соматичних захворюваннях. Стоматогенна хроніоінтоксикація. 
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Модуль 5 (5-й курс) 

«Поглиблення клінічного мислення студентів, Диференціальна діагностика, сучасні 

методи лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань» 

Всього годин: 153/5,1 кредиту (98 – аудиторна і 55 – самостійна позааудиторна 

робота студентів). 

Змістові модулі: 

1. Особливості клініко-лабораторного обстеження, диференціальна діагностика захворювань 

твердих тканин зубів та ендодонта. Сучасні методи лікування та профілактики. 

2. Особливості клініко-лабораторного обстеження, диференційна діагностика захворювань 

тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота. Сучасні методи лікування та 

профілактики. Диспансеризація стоматологічних хворих. 

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 робочої доби – 6-7 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 захворювань СОПР (ΙХ семестр) та основних стоматологічних захворювань 

терапевтичного профілю (Х семестр) 

- формування відповідальності студента як майбутнього фахівця за рівень своєї 

підготовки, її удосконалення протягом навчання і професійної діяльності.  

Практичні заняття (Модуль 4) 

Практичні заняття тривалістю 6 акад. годин (800-1300, перерва 30 хв.) 

1. Заняття починається з організаційного моменту 5 хвилин 

2. Після цього протягом 35 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 15 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. 

Практичні заняття (Модуль 5) 

Практичні заняття тривалістю 7 акад. годин (800-1345, перерва 30 хв.) 

1. Заняття починається з організаційного моменту 5 хвилин 

2. Після цього протягом 35 хвилин проводиться тестовий контроль з метою оцінки 

вихідного рівня знань і визначення ступеня готовності студентів до заняття. 

3. Протягом 45 хвилин викладач проводить індивідуальне усне опитування, роз’яснює 

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

4. Перерва 30 хвилин. 
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5. Впродовж 215 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 15 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 36,7 % 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; 

- 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 на визначеному поточному 

занятті та  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» ІІІ РІК (5 КУРС) 
 

 

Кількість годин 

Семестр 
Види 

контролю Всього 
Аудиторних  

СРС 
Лекцій Практичних  

Годин 300 20 170 110   

Кредитів ЕСТS 10      

Модуль 4 

Хвороби слизової 

оболонки порожнини 

рота 

Годин 

147 

Кредит 

4,9 

20 72 55 ІХ 

ПМК 

(стандартиз 

ований) 

модульний 

контроль 
в т.ч. підсумковий 

модульний контроль  
  6 4 ІХ 

Модуль 5 

Поглиблення клінічного 

мислення студентів, 

Диференціальна 

діагностика, сучасні 

методи лікування та 

профілактики основних 

стоматологічних 

захворювань 

Годин 

153 

Кредит 

5,1 

- 98 55 Х 

ПМК 

(стандартиз 

ований) 

модульний 

контроль 

в т.ч. підсумковий 

модульний контроль 
  7 5 Х 

Нарахування балів за поточну навчальну діяльність 
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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 4 

145/4,8 
5 11 10 8 6 0 10 66 

Модуль 5 

155/5,2 
2 12+1** 

8 7 5 

0 12 67 зах.СРС 

12 

зах.СРС 

10 

зах.СРС 

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 проекту СРС оцінюється відповідно: 5 – 12 балів, 4 – 10 балів, 3 – 7 балів. 
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Студенти, які набрали за МОДУЛЬ 4 мінімальну кількість балів – 66 балів 

допускаються до підсумкового модульного контролю. 

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента МОДУЛЬ 4 

– 110 балів. За індивідуальну роботу додається максимально 10 бали. Тож максимальна 

кількість балів - 120. 

Підсумковий контроль засвоєння модуля 4 – максимально 80 балів (тестовий 

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

Підсумковий модульний контроль МОДУЛЯ 4 зараховується студенту, якщо він 

набрав не менше 50 балів з 80 можливих. 

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

Студенти, які набрали за МОДУЛЬ 5 мінімальну кількість балів - 67 бал 

допускаються до підсумкового модульного контролю. 

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 108,0 

балів. За індивідуальну роботу додається максимально 12,0 балів. Тож максимальна 

кількість балів - 120. 

Підсумковий контроль засвоєння модуля 5 – максимально 80 балів (тестовий 

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

Підсумковий модульний контроль МОДУЛЯ 5 зараховується студенту, якщо він 

набрав не менше 50 балів з 80 можливих. 

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

 

5. ОПИС МОДУЛЯ 4 ДИСЦИПЛІНИ «ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 

 

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО МОДУЛЮ 4 

«ХВОРОБИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА» 

Всього годин: 147/4,9 кредиту 

(лекції – 20 годин, практичні заняття -72, СРС – 55 год.) 

Дні ТЕМИ Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 
ІДСР 

 Змістовний модуль 9. Первинні ураження слизової оболонки порожнини рота. 

1.  Лекція 1 СОПР: будова, функція. Елементи 

ураження. Систематика хвороб слизової 

оболонки порожнини рота. Травматичні 

ураження слизової оболонки порожнини 

рота. Катаральний стоматит. Лейкоплакія. 

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 

2    

Лекція 2 Вірусні захворювання  слизової 

оболонки порожнини рота. Герпетичний 

стоматит, оперізуючий герпес, інфекційний 

мононуклеоз, герпетична ангіна, грип, кір. 

СНІД. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, 

лікування, профілактика. 

2    

Лекція 3 Бактеріальні ураження слизової 

оболонки порожнини рота. Виразково-

некротичний, гангренозний стоматит. 

Нома. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, 

лікування. Диференційна діагностика 

виразок СОПР. 

2    

2.  Лекція 4 Прояви венеричних хвороб (сифіліс, 

гонорея), лепри та туберкульозу в 
2    
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порожнині рота. Клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, тактика лікаря-

стоматолога.. 

Лекція 5 Кандидоз слизової оболонки 

порожнини рота. Аномалії та хвороби 

язика. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, 

лікування. 

2    

Лекція 6 Захворювання СОПР при 

алергічних ураженнях Реакції негайного та 

сповільненого типу. Хронічний рецидивуючий 

афтозний стоматит. Багатоформна 

ексудативна ерітема. Патогенез, клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, 

лікування та профілактика. 

2    

3.  Лекція 7 Самостійні захворювання губ. 

Передракові захворювання червоної кайми 

губ та слизової оболонки порожнини рота. 

Рак. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, 

лікування, профілактика. 

2    

Лекція 8 Захворювання СОПР при 

дерматозах з аутоімунним компонентом. 

Пухирчаста хвороба, етіологія, патогенез, 

клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. Пемфігоїди. 

Червоний плоский лишай, червоний вовчак. 

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування, 

профілактика. Тактика лікаря-

стоматолога. 

2    

Лекція 9 Зміни слизової оболонки порожнини 

рота при захворюваннях крові: лейкозах, 

анемії, геморагічних синдромах. Клініка, 

діагностика, тактика лікаря-стоматолога. 

2    

4.  Лекція 10 Зміни слизової оболонки 

порожнини рота при соматичних та 

системних захворюваннях ендокринної, 

травної, серцево-судинної, нервової систем 

та ін. 

Клініка, діагностика, тактика лікаря-

стоматолога. Стоматогенна 

хроніоінтоксикація. Етіологія, патогенез, 

клініка, діагностика, профілактика, 

лікування. 

2    

Тема №1 Анатомо-топографічні, 

морфологічні та функціональні особливості 

слизової оболонки порожнини рота. 

Елементи ураження при захворюваннях 

слизової болонки порожнини рота. 

Систематика хвороб слизової оболонки 

порожнини рота. 

Травматичні ураження слизової оболонки 

 6 3  
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порожнини рота. Лейкоплакія. Етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, лікування, 

профілактика. 

Променеві ураження слизової оболонки 

порожнини рота. Патогенез, клініка, 

лікування, профілактика. 

Змістовний модуль 10. 

Інфекційні захворювання. Етіологія, патогенез, прояви на слизовій оболонці порожнини рота. 

Діагностика. Тактика лікаря-стоматолога. 

5.  Тема №2 Вірусні захворювання слизової 

оболонки порожнини рота. Герпетичний 

стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, 

лікування 

Вірусні захворювання слизової оболонки 

порожнини рота. Оперізуючий лишай, грип, 

ящур. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, 

лікування 

 6 3  

6.  Тема №3 Прояви СНІДу в порожнині рота. 

Клініка, профілактика. Тактика лікаря-

стоматолога. 

Виразково-некротичний стоматит. 

Гангренозний стоматит, нома: етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, лікування. 

 6 3  

7.  Тема №4 Прояви хронічної інфекції в 

порожнині рота (туберкульоз, лепра). 

Клініка, діагностика, тактика лікаря-

стоматолога. 

Прояви венеричних захворювань в 

порожнині рота (сифіліс, гонорея). Клініка, 

діагностика, тактика лікаря-стоматолога. 

 6 3  

8.  Тема №5 Кандидоз. етіологія, патогенез, 

клініка, діагностика, лікування та 

профілактика. 

Аномалії та хвороби язика. Глосодінія. 

Клініка, діагностика, тактика лікаря-

стоматолога. 

 6 3  

Змістовний модуль 11. 

Хвороби губ. Передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота та червоної кайми 

губ. 

9.  Тема №6 Захворювання губ: самостійні 

хейліти. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, лікування, профілактика. 

Захворювання губ: симптоматичні хейліти. 

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

лікування, профілактика. 

 6 3  

10.  Тема №7 Новоутворення. Облігатні та 

факультативні передракові захворювання 

слизової оболонки порожнини рота та губ.  

Клініка, діагностика, лікування, прогноз та 

профілактика 

Доброякісні новоутворення СОПР та губ. Рак 

 6 3  
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слизової оболонки порожнини рота та 

червоної кайми губ. Клініка, діагностика, 

лікування, прогноз та профілактика 

11.  Тема №8 Прояви алергічних станів в 

порожнині рота. Патогенез, клініка, 

діагностика, лікування. 

Хронічний рецидивуючий афтозний 

стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, 

диференційна діагностика, лікування. 

Афтози: синдром Бехчета, афти Беднара та 

ін. Етіологія, патогенез, клініка, 

диференційна діагностика, лікування. 

Поліморфна ексудативна еритема. Синдром 

Стівенса-Джонсона, Лайелла. Етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 

 6 3  

Змістовний модуль 12. 

«Зміни слизової оболонки порожнини рота при алергічних ураженнях та захворюваннях з 

аутоімунним компонентом» 

12.  Тема №9 Зміни СОПР при дерматозах з 

аутоімунним компонентом. Пухирчаста 

хвороба: етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування, профілактика. 

Пемфігоїди: етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування, профілактика. 

Червоний плоский лишай. Червоний вовчак. 

Етіологія, клініка, діагностика, лікування. 

 6 3  

13.  Тема №10 Зміни слизової оболонки при 

захворюваннях крові (лейкозах). Тактика 

лікаря-стоматолога. 

Зміни слизової оболонки при захворюваннях 

крові (анеміях, геморагічних діатезах та ін..) 

Тактика лікаря-стоматолога. 

Зміни слизової оболонки порожнини рота 

при захворюваннях органів системи 

травлення, гіпоавітамінозі. Тактика лікаря-

стоматолога. 

Зміни слизової оболонки порожнини рота 

при захворюваннях органів серцево-

судинної, ендокринної системи та 

коллагенозах. Тактика лікаря-стоматолога. 

 6 3  

Змістовний модуль 13. 

«Зміни слизової оболонки порожнини рота при деяких соматичних захворюваннях. 

Стоматогенна хроніоінтоксикація.» 

14.  Тема №11. Клінічний розбір хворих. 
Методичні підходи до вибору методів 

діагностики та лікування захворювань 

слизової оболонки порожнини рота. 

 6 3  

 ВCЬОГО:  66 33  

15 Підсумковий модульний контроль  6 4  
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 ВСЬОГО годин МОДУЛЬ 4: 145 20 72 37+12* 6 

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

аудиторних занять. 

Аудиторна робота – 66 %, СРС – 34% 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

«ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 

МОДУЛЬ 4 (IX семестр) 

(Кількість годин -20) 

№ Тема лекції 
Кількість 

годин 
1. 

 

СОПР: будова, функція. Елементи ураження  Систематика хвороб слизової 

оболонки порожнини рота. Травматичні ураження слизової оболонки 

порожнини рота. Катаральний стоматит. Лейкоплакія. Етіологія, патогенез, 

клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 

2 

2. 

 

Вірусні захворювання слизової оболонки порожнини рота. Герпетичний 

стоматит, оперізуючий герпес, інфекційний мононуклеоз, герпетична ангіна, 

грип, кір. СНІД. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування, профілактика.  

2 

3. 

 

Бактеріальні ураження слизової оболонки порожнини рота. Виразково-

некротичний, гангренозний стоматит. Нома. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування. Диференційна діагностика 

виразок СОПР. 

2 

4. Прояви венеричних хвороб (сифіліс, гонорея), лепри та туберкульозу в 

порожнині рота. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, тактика 

лікаря-стоматолога. 

2 

5. Кандидоз слизової оболонки порожнини рота. Аномалії та хвороби язика. 

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 

2 

6. Самостійні захворювання губ. Передракові захворювання червоної кайми губ та 

слизової оболонки порожнини рота. Рак. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика. 

2 

7. Захворювання СОПР при алергічних ураженнях. Реакції негайного та 

сповільненого типу. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит. 

Багатоформна ексудативна ерітема. Патогенез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування та профілактика. 

2 

8. Захворювання СОПР при дерматозах з аутоімунним компонентом. Пухирчаста 

хвороба, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, 

лікування. Пемфігоїді. Червоний плоский лишай, червоний вовчак. Етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, 

профілактика. Тактика лікаря-стоматолога. 

2 

9. Зміни слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях крові : лейкозах, 

анемії, геморагічних синдромах. Клініка, діагностика, тактика лікаря-

стоматолога.  

2 

10. Зміни слизової оболонки порожнини рота при соматичних та системних 

захворюваннях ендокринної, травної, серцево-судинної, нервової систем та ін.  

Клініка, діагностика, такт ика лікаря-стоматолога.  

Стоматогенна хроніоінтоксикація. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

профілактика, лікування. 

2 

ВСЬОГО 20 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

«ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 

МОДУЛЬ 4 (IX семестр) 

(Кількість годин – 72) 

 

№ ТЕМА 
Кількість 

годин 

1. Анатомо-топографічні, морфологічні та функціональні особливості 

слизової оболонки порожнини рота. 

Елементи ураження при захворюваннях слизової болонки порожнини 

рота. Систематика хвороб слизової оболонки порожнини рота. 

Травматичні ураження слизової оболонки порожнини рота. Лейкоплакія. 

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика. 

Променеві ураження слизової оболонки порожнини рота. Патогенез, 

клініка, лікування, профілактика. 

6,0 

2. Вірусні захворювання слизової оболонки порожнини рота. Герпетичний 

стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування 

Вірусні захворювання слизової оболонки порожнини рота. Оперізуючий 

лишай, грип, ящур. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування  

6,0 

3. Прояви СНІДу в порожнині рота. Клініка, профілактика. Тактика лікаря-

стоматолога. 

Виразково-некротичний стоматит. Гангренозний стоматит, нома: 

етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. 

6,0 

4. Прояви хронічної інфекції в порожнині рота (туберкульоз, лепра). 

Клініка, діагностика, тактика лікаря-стоматолога. 

Прояви венеричних захворювань в порожнині рота (сифіліс, гонорея). 

Клініка, діагностика, тактика лікаря-стоматолога. 

6,0 

5. Кандидоз. етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та 

профілактика. 

Аномалії та хвороби язика. Глосодінія. Клініка, діагностика, тактика 

лікаря-стоматолога. 

6,0 

6. Захворювання губ: самостійні хейліти. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, лікування, профілактика. 

Захворювання губ: симптоматичні хейліти. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, лікування, профілактика.  

6,0 

7. Новоутворення. Облігатні та факультативні передракові захворювання 

слизової оболонки порожнини рота та губ.  Клініка, діагностика, 

лікування, прогноз та профілактика 

Доброякісні новоутворення СОПР та губ. Рак слизової оболонки 

порожнини рота та червоної кайми губ. Клініка, діагностика, лікування, 

прогноз та профілактика 

6,0 

8. Прояви алергічних станів в порожнині рота. Патогенез, клініка, 

діагностика, лікування. 

Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит. Етіологія, патогенез, 

клініка, диференційна діагностика, лікування. 

Афтози: синдром Бехчета, афти Беднара та ін. Етіологія, патогенез, 

клініка, диференційна діагностика, лікування. 

Поліморфна ексудативна еритема. Синдром Стівенса-Джонсона, 

Лайелла. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

6,0 
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діагностика, лікування. 

9. Зміни СОПР при дерматозах з аутоімунним компонентом. Пухирчаста 

хвороба: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування, профілактика. 

Пемфігоїди: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування, профілактика. 

Червоний плоский лишай. Червоний вовчак. Етіологія, клініка, 

діагностика, лікування. 

6,0 

10. Зміни слизової оболонки при захворюваннях крові (лейкозах). Тактика 

лікаря-стоматолога. 

Зміни слизової оболонки при захворюваннях крові (анеміях, 

геморагічних діатезах та ін..) Тактика лікаря-стоматолога. 

Зміни слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях органів 

системи травлення, гіпоавітамінозі. Тактика лікаря-стоматолога. 

Зміни слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях органів 

серцево-судинної, ендокринної системи та коллагенозах. Тактика лікаря-

стоматолога. 

6,0 

11. Клінічний розбір хворих: Методичні підходи до вибору методів 

діагностики та лікування захворювань слизової оболонки порожнини 

рота 

6,0 

12. Підсумковий модульний контроль (ПМК)  6,0 

 ВСЬОГО 72 

 

 

ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС) 

«ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 

МОДУЛЬ 4 (IX семестр) 

(Кількість годин –55) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кількість 

годин 

Види 

контролю 

1. Підготовка до практичних, семінарських занять 

(теоретична, опрацювання практичних навичок, 

вмінь): номери тем: 1 – 11 

33 Поточний 

на практичних 

заняттях 
2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до 

плану аудиторних занять, теми: 1 -4 

12 Поточний 

на практичних 

заняттях 

Підсумковий 

модульний 

1. Сучасні засоби для лікування захворювань СОПР 

(препарати рослинного походження, антисептики, 

антибіотики, противірусні, антипротозойні та 

протигрибкові засоби). 

3 

2. Сучасні засоби для лікування захворювань СОПР 

(нестероїдні протизапальні препарати, ферментні 

препарати, антиферментні препарати, кератопластики, 

кератолітики). 

3 

3. Сучасні засоби для лікування захворювань СОПР 

(стероїдні протизапальні, сорбенти, пробіотики, 

вітаміни, імуномодулятори). 

3 

4. Ураження слизової оболонки порожнини рота 

професійного характеру та при деяких екзогенних 

інтоксикаціях. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

лікування, профілактика. 

3 
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3. Індивідуально-дослідницька самостійна робота, теми: 

1. СНІД. Сучасні методи діагностики та лікування. 

2. Фітотерапія захворювань СОПР. 

6 Поточний 

4. Підготовка до підсумкового модульного контролю 4 Підсумковий 

 ВСЬОГО 55  

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. СНІД. Сучасні методи діагностики та лікування. 

2. Фітотерапія захворювань СОПР. Антигомотоксичні препарати. 

 

6. 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 4 

Поточна навчальна діяльність: 

Конвертація балів у традиційні оцінки 

Традиційна шкала Конвертація у бали 

«5» 10 

«4» 8 

«3» 6 

«2» 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 оцінювання: 

 

11 занять × 6 балів = 66 балів 

 

Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного контролю 4 

(ПМК 4): 66 балів. 11 занять х 6 балів = 66 балів                        66:120= 55 % 

 

Студенти, які набрали за модуль 66 балів, допускаються до підсумкового модульного 

контролю. Можливо додавання 10 балів (максимально) за індивідуальну самостійну роботу 

(якщо виконувалась). 

 

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

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

тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу : 110 балів плюс 10. 

Разом 120 балів. 
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Максимальна кількість балів за поточне оцінювання: 

11 занять × 10 балів = 110 балів 

120 балів = 110 балів (максимальна кількість балів на практичних заняттях) + 10 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 10 балів. Ці бали 

додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність. 
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7. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ до ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ 4: 

Змістовний модуль 9 

«Первинні (самостійні) ураження слизової оболонки порожнин рота» 

1. Хвороби слизової оболонки порожнини рота. Класифікація. Роль зовнішніх і внутрішніх 

факторів в етіології та патогенезі. 

2. Елементи ураження при захворюваннях СОПР. 

3. Вплив спиртних напоїв та паління на виникнення, розвиток, перебіг захворювань 

слизової оболонки порожнини рота. 

4. Первинні стоматити, що викликані дією механічного, хімічного та фізичного фактора. 

Причини, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, 

профілактика. 

5. Зміни слизової оболонки порожнини рота при променевій терапії новоутворень 

щелепно-лицевої ділянки. Лікування, профілактика. 

6. Лейкоплакія. Причини, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування, профілактика. 

7. Ураження СОПР професійного характеру. Причини, патогенез, клініка, діагностика, 

диференціальна діагностика, лікування, профілактика. 

Змістовний модуль 10 

«Інфекційні захворювання. Етіологія, патогенез, прояви на слизовій оболонці порожнин 

рота, діагностика. Тактика лікаря-стоматолога». 

1. Вірусні ураження червоної кайми губ і слизової оболонки порожнини рота у дорослих. 

Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

2. Ураження слизової оболонки порожнини рота при ВІЛ-інфекції і СНІДі. Клініка, 

діагностика, лікування, профілактика. 

3. Ураження слизової оболонки порожнини рота при грипі, інфекційному мононуклеозі, 

ящурі. Клініка, діагностика, лікування, профілактика. 

4. Виразковий стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування, профілактика. 

5. Кандидоз слизової оболонки порожнини рота. Причини. Клініка, діагностика, 

диференціальна діагностика, лікування, профілактика. 

6. Прояви сифілісу в порожнині рота. Діагностика, диференціальна діагностика. Тактика 

лікаря-стоматолога. 

7. Прояви туберкульозу в порожнині рота. Діагностика, диференціальна діагностика. 

Тактика лікаря-стоматолога. 

8. Гонорея. Етіологія, патогенез, прояви на слизовій оболонці порожнини рота. 

Діагностика, диференціальна діагностика. Тактика лікаря-стоматолога. 

9. Захворювання язика. Десквамативний та ромбоподібний глосити, Складчастий та 

волосатий язик. Етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, лікування. 

10. Глосалгія, глосодинія. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування, профілактика. 

Змістовний модуль 11 

«Хвороби губ. Передраки слизової оболонки порожнини рота та червоної кайми губ.» 

1. Ексфоліативний хейліт. Етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування. 

2. Гландулярний хейліт. Етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування. 

3. Актинічний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. 

4. Екзематозний хейліт. Етіологія, клініка, діагностика, лікування. 

5. Передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота та червоної кайми губ. 

Класифікація. Клініка, діагностика, тактика лікаря-стоматолога. 

6. Доброякісні новоутворення СОПР. Рак СОПР. Клініка, діагностика, тактика лікаря-

стоматолога. 
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Змістовний модуль 12 

«Зміни слизової оболонки порожнини рота при алергічних ураженнях та захворюваннях з 

аутоімунним компонентом.» 

1. Алергічні стоматити. Діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика. 

2. Методика постановки та оцінки алергічних проб (звичайний та ротаційний прик-тест), їх 

значення для діагностики медикаментозної алергії. 

3. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференціальна діагностика, лікування. 

4. Багатоформна ексудативна еритема. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування. 

5. Анафілактичний шок. Діагностика. Надання невідкладної допомоги при 

анафілактичному шоці. 

6. Набряк Квінке. Клінічні прояви. Надання невідкладної допомоги. 

7. Пухирчатка. Її прояви в порожнині рота. Клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування. 

8. Червоний плескатий лишай. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування.  

Змістовний модуль 13 

«Зміни слизової оболонки порожнини рота при деяких соматичних захворюваннях. 

Стоматогенна хроніоінтоксикація.» 

1. Ураження слизової оболонки порожнини рота при патології серцево-судинної системи. 

Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

2. Ураження слизової оболонки порожнини рота при патології травного каналу. Клініка, 

діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

3. Ураження слизової оболонки порожнини рота при патології ендокринної системи. 

Клініка, діагностика, лікування. 

4. Ураження слизової оболонки порожнини рота при гіпо- та авітамінозах. Причини. 

Клінічні прояви, лікування, профілактика. 

5. Ураження слизової оболонки порожнини рота при лейкозі, агранулоцитозі. Діагностика, 

диференціальна діагностика. Тактика лікаря-стоматолога. 

6. Прояви перніціозної анемії в порожнині рота. Діагностика, диференціальна діагностика. 

Тактика лікаря-стоматолога. 

7. Стоматогенна хроінтоксикація. Поняття. Теорії виникнення, патогенез, клініка, 

діагностика, лікування і профілактика. 

8. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК до ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ 4: 

Змістовний модуль 9 

«Первинні (самосійні) ураження слизової оболонки порожнин рота.» 

1. Провести клінічне обстеження хворого з патологією слизової оболонки порожнини рота; 

правильно оформити історію хвороби, скласти план обстеження та лікування хворого. 

2. Взяти матеріал для цитологічного і бактеріологічного досліджень. 

3. Аналізувати результати цитологічного, гістологічного, бактеріологічного дослідження 

пацієнта, клінічного аналізу крові, сечі, біохімічного аналізу крові на вміст глюкози. 

4. Виконати аплікаційне, інфільтраційне, провідникове знеболення та електрознеболення. 

5. Проводити іригацію, інстиляцію та аплікацію лікарських засобів. 

Змістовний модуль 10 

«Інфекційні захворювання. Етіологія, патогенез, прояви на слизовій оболонці порожнин 

рота, діагностика. Тактика лікаря-стоматолога» 

1. Провести клінічне обстеження хворого з патологією слизової оболонки порожнини рота; 

правильно оформити історію хвороби, скласти план обстеження та лікування хворого. 

2. Взяти матеріал для цитологічного і бактеріологічного досліджень. 

3. Аналізувати результати цитологічного, гістологічного, бактеріологічного дослідження 

пацієнта, клінічного аналізу крові, сечі, біохімічного аналізу крові на вміст глюкози. 
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4. Виконати аплікаційне, інфільтраційне, провідникове знеболення та електрознеболення. 

5. Проводити іригацію, інстиляцію та аплікацію лікарських засобів. 

Змістовний модуль 11 

«Хвороби губ. Передраки слизової оболонки порожнини рота та червоної кайми губ.» 

1. Оформити звітно-облікову документацію стоматолога, аналізувати кількісні та якісні 

показники роботи лікаря на терапевтичному прийомі. 

2. Провести клінічне обстеження хворого з патологією слизової оболонки порожнини рота; 

правильно оформити історію хвороби, скласти план обстеження та лікування хворого. 

3. Взяти матеріал для цитологічного і бактеріологічного досліджень. 

4. Аналізувати результати цитологічного, гістологічного, бактеріологічного дослідження 

пацієнта, клінічного аналізу крові, сечі, біохімічного аналізу крові на вміст глюкози. 

5. Виконати аплікаційне, інфільтраційне, провідникове знеболення та електрознеболення. 

6. Проводити іригацію, інстиляцію та аплікацію лікарських засобів. 

7. Виписати рецепти медикаментозних засобів і призначити фізіотерапевтичне лікування. 

8. Провести професійну гігієну порожнини рота. 

Змістовний модуль 12 

«Зміни слизової оболонки порожнини рота при алергічних ураженнях та захворюваннях з 

аутоімунним компонентом.» 

1. Працювати стоматологічним обладнанням та інструментами, вміти їх стерилізувати. 

2. Оформити звітно-облікову документацію стоматолога, аналізувати кількісні та якісні 

показники роботи лікаря на терапевтичному прийомі. 

3. Провести клінічне обстеження хворого з патологією слизової оболонки порожнини рота; 

правильно оформити історію хвороби, скласти план обстеження та лікування хворого. 

4. Визначити гігієнічні індекси порожнини рота і оцінити їх. 

5. Провести додаткові методи обстеження (алергічні проби - прик-тест -звичайний та 

ротаційний) пацієнта та вміти їх оцінити. 

6. Проводити іригацію, інстиляцію та аплікацію лікарських засобів. 

7. Виписати рецепти медикаментозних засобів і призначити фізіотерапевтичне лікування. 

8. Провести професійну гігієну порожнини рота. 

9. Дати рекомендації щодо гігієни порожнини рота. 

Змістовний модуль 13 

«Зміни слизової оболонки порожнини рота при деяких соматичних захворюваннях. 

Стоматогенна хроніоінтоксикація.» 

1. Працювати стоматологічним обладнанням та інструментами, вміти їх стерилізувати. 

2. Оформити звітно-облікову документацію стоматолога, аналізувати кількісні та якісні 

показники роботи лікаря-стоматолога на терапевтичному прийомі. 

3. Провести клінічне обстеження хворого з патологією слизової оболонки порожнини рота; 

правильно оформити історію хвороби, скласти план обстеження та лікування хворого. 

4. Визначити і оцінити гігієнічні індекси порожнини рота і оцінити їх. 

5. Взяти матеріал для цитологічного і бактеріологічного досліджень. 

6. Аналізувати результати цитологічного, гістологічного, бактеріологічного дослідження 

пацієнта, клінічного аналізу крові, сечі, біохімічного аналізу крові на вміст глюкози. 

7. Проводити іригацію, інстиляцію та аплікацію лікарських засобів. 

8. Виписати рецепти медикаментозних засобів і призначити фізіотерапевтичне лікування. 

9. Провести професійну гігієну порожнини рота. 

10. Дати рекомендації щодо гігієни порожнини рота. 

 

9. ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЯ 4* (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. 
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2. Індивідуальне усне опитування. 

3. Вирішення ситуаційних задач. 

4. Письмовий теоретичний контроль. 

Практичні завдання: 

1. Індивідуальний контроль практичних навичок та їх результатів. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ПМК) 

1. Тестовий контроль 2-го рівня. 

2. Індивідуальне усне опитування. 

3. Індивідуальний контроль практичних навичок та їх результатів. 

Підсумковий модульний контроль з Модуля 4 дисципліни «Терапевтична 

стоматологія» розділу «Захворювання слизової оболонки порожнини рота» складається 

за умови повного відвідування курсу лекції та практичних занять впродовж VІІІ 

семестру. ПМК приймається на останньому практичному занятті згідно з розкладом. 

Підсумковий модульний контроль з Модуля 4 дисципліни «Терапевтична 

стоматологія» розділу «Захворювання слизової оболонки порожнини рота» 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 4 з дисципліни «Терапевтичної 

стоматології». 

Мінімальна кількість балів, яку студент може отримати за правильне виконання 

практичного завдання, складає 15 балів. 

Критерії оцінки практичних навичок: 

«3» – 15 балів. 

«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 
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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»): 116 балів 

66,0 + 5 0 =  116 ба л ів          11 6: 20 0  = 58 % 
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10. ОПИС МОДУЛЯ 5 ДИСЦИПЛІНИ «ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 

 

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО МОДУЛЮ 5 

«ПОГЛИБЛЕННЯ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА 

ДІАГНОСТИКА, СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ 

ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ 

СТОМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ» 

  Всього годин: 153/5,1 кредиту  

(лекції –0 годин, практичні заняття -98, СРС – 55 год.) 

 

Дні Теми Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

ІДСР 

Змістовий модуль 14. Особливості клініко-лабораторного обстеження, диференціальна 

діагностика захворювань твердих тканин зубів та ендодонта. 

Сучасні методи лікування та профілактики. 

1.  Тема № 1: Субординатура: цілі та 

завдання. Документація субординатора. 

Контроль вихідного(початкового) рівня 

знань. Звітна документація в 

терапевтичній стоматологіі. 

Безперервна освіта в практиці лікаря-

стоматолога. Курація хворих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 3  

2.  Тема № 2: Невідкладні стани та 

термінова медична допомога в практиці 

лікаря-стоматолога. Курація хворих. 

7 3  

3.  Тема № 3: Помилки в діагностиці, 

диференціальна діагностика та можливі 

ускладнення в лікуванні некаріозних 

уражень зубів. Курація хворих. 

7 3  

4.  Тема № 4: Помилки в діагностиці, 

диференціальна діагностика та можливі 

ускладнення в лікуванні карієсу зубів. 

Курація хворих. 

Помилки та ускладнення при 

застосуванні сучасних пломбувальних 

матеріалів та технологій. Курація 

хворих. 

7 3  

5.  Тема №5: Помилки в діагностиці, 

диференціальна діагностика та можливі 

ускладнення в лікуванні пульпітів. 

Курація хворих. 

Помилки в діагностиці, диференціальна 

діагностика та можливі ускладнення в 

лікуванні періодонтитів. Курація 

хворих. 

7 3  

6.  Тема №6: Рентгенологічна діагностика 

в терапевтичній стоматології. 

Диференціальна діагностика 

захворювань тканин пародонта. 

Помилки в діагностиці. Курація хворих. 

7 3  

Змістовий модуль 15. Особливості клініко-лабораторного обстеження, диференційна 

діагностика захворювань тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота. Сучасні 

методи лікування та профілактики. Диспансеризація стоматологічних хворих» 
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7.  Тема №7: Профілактика та 

медикаментозне лікування запальних і 

деструктивно-запальних захворювань 

пародонта. Курація хворих. 

 7 3  

8.  Тема №8: Комплексний підхід до 

лікування захворювань пародонта 

(шинування, хірургічні методи 

лікування). 

Фізичні методи діагностики та 

лікування в терапевтичній стоматології. 

Курація хворих. 

 7 3  

9.  Тема №9: Диференціальна діагностика 

захворювань СОПР інфекційної 

природи (туберкульоз, сифіліс, 

гонорея). Прояви СНІДу в порожнині 

рота. Помилки в діагностиці. Тактика 

лікаря-стоматолога. Курація хворих. 

 7 3  

10.  Тема №10: Диференціальна 

діагностика передракових захворювань 

та раку червоної кайми губ і слизової 

оболонки порожнини рота. Курація 

хворих. 

 7 3  

11.  Тема №11: Прояви алергії в порожнині 

рота. Помилки в діагностиці, 

диференціальна діагностика та 

лікування. Профілактика. Курація 

хворих. 

 7 3  

12.  Тема №12: Лабораторні методи 

діагностики захворювань пародонту та 

слизової оболонки порожнини рота. 

 7 3  

13.  Тема №13: Методичні підходи до 

діагностики та лікування захворювань 

слизової оболонки порожнини рота. 

Курація хворих. 

 7 3  

14.  Підсумковий модульний контроль  7 5  

 ВСЬОГО годин МОДУЛЬ 5: 155 0 100 44+6* 5 

Прим. *6 годин на самостійне опрацювання тем, що не входять до плану 

аудиторних занять. 

 

Аудиторна робота – 64,5 %, СРС – 35,5% 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

«ТЕРАПЕВТИЧНАСТОМАТОЛОГІЯ» 

МОДУЛЬ 5 (X семестр) 

(Кількість годин – 100) 

№ ТЕМА 
Кількість 

годин 

1. Субординатура: цілі та завдання. Документація субординатора. 

Контроль вихідного(початкового) рівня знань. Звітна документація в 

терапевтичній стоматологіі. Безперервна освіта в практиці лікаря-

стоматолога. Курація хворих. 

7 

2.  Невідкладні стани та термінова медична допомога в практиці лікаря-

стоматолога. Курація хворих. 

7 

3. Помилки в діагностиці, диференціальна діагностика та можливі 

ускладнення в лікуванні некаріозних уражень зубів. Курація хворих. 

7 

4. Помилки в діагностиці, диференціальна діагностика та можливі 

ускладнення в лікуванні карієсу зубів. Курація хворих. 

Помилки та ускладнення при застосуванні сучасних пломбувальних 

матеріалів та технологій. Курація хворих. 

7 

5. Помилки в діагностиці, диференціальна діагностика та можливі 

ускладнення в лікуванні пульпітів. Курація хворих. 

Помилки в діагностиці, диференціальна діагностика та можливі 

ускладнення в лікуванні періодонтитів. Курація хворих. 

7 

6. Рентгенологічна діагностика в терапевтичній стоматології. 

Диференціальна діагностика захворювань тканин пародонта. Помилки в 

діагностиці. Курація хворих. 

7 

7. Профілактика та медикаментозне лікування запальних і деструктивно-

запальних захворювань пародонта. Курація хворих. 

7 

8. Комплексний підхід до лікування захворювань пародонта (шинування, 

хірургічні методи лікування). 

Фізичні методи діагностики та лікування в терапевтичній стоматології. 

Курація хворих. 

7 

9. Диференціальна діагностика захворювань СОПР інфекційної природи 

(туберкульоз, сифіліс, гонорея). Прояви СНІДу в порожнині рота. 

Помилки в діагностиці. Тактика лікаря-стоматолога. Курація хворих. 

7 

10.  Диференціальна діагностика передракових захворювань та раку 

червоної кайми губ і слизової оболонки порожнини рота. Курація 

хворих. 

7 

11.  Прояви алергії в порожнині рота. Помилки в діагностиці, 

диференціальна діагностика та лікування. Профілактика. Курація 

хворих. 

7 

12.  Лабораторні методи діагностики захворювань пародонту та слизової 

оболонки порожнини рота. 

7 

13.  Методичні підходи до діагностики та лікування захворювань слизової 

оболонки порожнини рота. Курація хворих. 

7 

14.  Підсумковий контроль модуля 5 7 

 ВСЬОГО 98 
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ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

«ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 

МОДУЛЬ 5 (X семестр) 

(Кількість годин –55) 

№ Тема занять 
Кількість 

годин 

Види 

контролю 

1. Підготовка до практичних, семінарських занять 

(теоретична, опрацювання практичних навичок, 

вмінь): номери тем: 1 – 13 

39 Поточний 

на практичних 

заняттях 

2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану 

аудиторних занять, теми: 1 -3 

6 Поточний 

на практичних 

заняттях 

Підсумковий 

модульний 

2.1. Біотопи порожнини рота. Механізми колонізації. Роль 

мікроорганізмів в розвитку захворювань порожнини рота 

3 

2.2. Диференціальна діагностика больових синдромів 

щелепно – лицевої ділянки. 

3 

3. Індивідуально-дослідницька самостійна робота, теми: 

1. Ера наномедицини - нові можливості в терапевтичної 

стоматології. 

2. Клітинна терапія та тканинна біоінженерія в 

стоматології. 

5 Поточний 

4. Підготовка до підсумкового модульного контролю 
5 Підсумковий 

 ВСЬОГО 55  

 

11. 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 5 

Поточна навчальна діяльність: 

Конвертація балів у традиційні оцінки 

Традиційна шкала 
Конвертація у бали 

Практичні заняття Захист проекту СРС 

«5» 8 12 

«4» 7 10 

«3» 5 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 вивчення модулю: 

12 занять × 5 балів = 60 балів + 7 балів (захист СРС) = 67 балів 

 

Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного контролю 4 

(ПМК 4): 67 балів. 12 занять х 5 балів = 60 балів + 7 балів (захист СРС) = 67 бал 67:120= 

56,0 % 

 

Студенти, які набрали за модуль 67 балів, допускаються до підсумкового модульного 
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контролю. Можливо додавання 12 балів (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 : 108 балів плюс 12 

Разом 120 балів. 

Максимальна кількість балів за вивчення модулю: 

12 занять × 8 балів = 96 балів + 12 балів (захист СРС) = 108 балів 

120 балів = 108 балів (максимальна кількість балів на практичних заняттях) + 12 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 12 балів. Ці бали 

додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність. 

 

12. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ до ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ 5 

 

Змістовні модулі 1-4. «Особливості клініко-лабораторного обстеження хворих, 

диференціальна діагностика захворювань твердих тканин зубів та ендодонта. Сучасні методи 

лікування та профілактики». 

 

1. Класифікація некаріозних уражень зубів (В.К. Патрикеєва, МКХ-10). 

2. Сучасні уявлення про етіологію, патогенез, клініку, діагностику некаріозних уражень 

зубів, що виникають в період формування зубних зачатків: гіпоплазія та флюороз зубів. 

3. Сучасні уявлення про етіологію, патогенез, клініку, діагностику некаріозних уражень 

зубів, що виникають після прорізування зубів: клиноподібний дефект, ерозія твердих тканин 

зубів, некроз твердих тканин зубів. 

4. Гіперестезія твердих тканин зуба. Клініка, діагностика, сучасні методи лікування. 

5. Травми зубів: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. 

6. Зубний наліт. Механізм утворення, структура, фізичні властивості, хімічний склад. 

Мікроорганізми зубного нальоту. Методики видалення зубного нальоту. 

7. Флюороз зубів. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування, профілактика. 

8. Сучасні методи відбілювання зубів. 
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9. Карієс: визначення поняття, показники ураження зубів карієсом, їх значення в організації 

стоматологічної допомоги населенню для оцінки ефективності лікування. 

10. Теорія виникнення карієсу зубів Міллера. Переваги і недоліки. Внесок Д.А. Ентіна, І.Г. 

Лукомського у вирішення проблеми етіології та патогенезу карієсу. 

11. Сучасні уявлення про етіологію і патогенез карієсу. 

12. Класифікація карієсу. Диференціальна діагностика каріозних уражень зубів. 

13. Сучасні методи лікування та відновлення зубів з каріозними ураженнями. 

14. Профілактика карієсу: види, способи застосування. Гігієна порожнини рота. Оцінка 

ефективності, її роль в профілактиці та лікуванні карієсу. 

15. Пульпіт. Етіологія. Роль мікрофлори і шляхи проникнення інфекції. Класифікація 

пульпіту. Патогенез пульпіту. Роль сенсибілізації організму.  

16. Диференціальна діагностика пульпітів. Дистрофічні зміни в пульпі при загальних 

захворюваннях організму. 

17. Консервативний метод лікування пульпіту: суть, обґрунтування та показання до 

застосування, лікувальні засоби, механізм дії на пульпу, методика лікування. 

18. Хірургічні методи лікування пульпіту. Знеболення. Різновиди, показання до 

застосування, позитивні та негативні аспекти. 

19. Етіологія та патогенез періодонтиту. Класифікація періодонтиту. 

20. Диференціальна діагностика періодонтитів. Рентгендіагностика. Рентгенологічна 

характеристика змін у періодонті. 

21. Особливості та основні етапи лікування періодонтиту. Сучасні технології 

інструментальної та медикаментозної обробки кореневих каналів. 

22. Лікування періодонтиту з важко прохідними і непрохідними кореневими каналами. 

Лікарські засоби та способи розширення кореневих каналів. 

23. Фізичні методи в комплексному лікуванні пульпіту та періодонтиту. 

24. Надання невідкладної допомоги при анафілактичному шоці, набряку Квінке, 

гіпертонічному кризі, непритомності та ін.. 

 

Змістовні модулі 5-13. «Особливості клініко-лабораторного обстеження хворих, 

диференціальна діагностика захворювань тканин пародонта та слизової оболонки порожнини 

рота. Сучасні методи лікування та профілактики. Диспансеризація хворих». 

 

1. Класифікація захворювань пародонту (М.Ф. Данилевський, МКХ-10). Позитивні якості і 

недоліки. 

2. Сучасні уявлення про етіологію та патогенез захворювань пародонту. Роль місцевих та 

загальних факторів. 

3. Критерії оцінки стану пародонту. Гігієнічні та пародонтальні індекси (Федорова-

Володкіної, Green-Vermillion, ПІ, РМА, КПІ, CPITN). 

4. Диференціальна діагностика захворювань тканин пародонта. 

5. Місцеві втручання при лікуванні хвороб пародонта. Способи видалення зубних 

відкладень. Кюретаж пародонтальних кишень. Методика проведення. Застосування 

лікарських речовин. 

6. Загальне лікування пародонтиту. Показання. Вибір лікарських препаратів. 

7. Фізичні методи лікування захворювань пародонту. Показання, протипоказання, методика 

(бальнеотерапія, масаж, електролікування; магніто- та лазеротерапія). 

8. Профілактика захворювань пародонта. 

9. Хвороби слизової оболонки порожнини рота. Класифікація. 

10. Інфекційні (аутоінфекційні) стоматити. Причини виникнення, патогенез, клініка, 

діагностика, лікування, профілактика. 

11. Кандидоз слизової оболонки порожнини рота. Причини. Клініка, діагностика, 

диференціальна діагностика, лікування, профілактика. 
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12. Ураження слизової оболонки порожнини рота при патології травного каналу, серцево-

судинної, ендокринної, нервової систем. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування. 

13. Ураження слизової оболонки порожнини рота при лейкозі, агранулоцитозі. Діагностика, 

диференціальна діагностика. Тактика лікаря-стоматолога. 

14. Прояви перніціозної анемії в порожнині рота. Діагностика, диференціальна діагностика. 

Тактика лікаря-стоматолога. 

15. Алергічні стоматити. Діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика. 

16. Прояви інтоксикацій солями важких металів у порожнині рота. Етіологія, патогенез, 

клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика. 

17. Глосалгія, глосодинія. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування, профілактика. 

18. Пухирчатка. Її прояви в порожнині рота. Клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування. 

19. Червоний плескатий лишай. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

20. Прояви сифілісу в порожнині рота. Діагностика, диференціальна діагностика. Тактика 

лікаря-стоматолога. 

21. Прояв туберкульозу в порожнині рота. Діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування. 

22. Первинні глосити. Гландулярний, ексфоліативний хейліти. Етіологія, клініка, 

діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

23. Актинічний хейліт. Екзематозний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

лікування. 

24. Передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота та червоної кайми губ. 

Класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування, профілактика. 

25. Десквамативний і ромбоподібний глосит. Складчастий та волосатий язик. Етіологія, 

клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

26. Ураження слизової оболонки порожнини рота при ВІЛ-інфекції і СНІДі. Клініка, 

діагностика, лікування, профілактика. 

 

13. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК до ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ 5 

Змістовний модуль 1-4. «Особливості клініко-лабораторного обстеження хворих, 

диференціальна діагностика захворювань твердих тканин зубів та ендодонта. Сучасні методи 

лікування та профілактики». 

1. Створити проект обладнання стоматологічного кабінету з дотриманням основ ергономіки 

в стоматології. 

2. Працювати стоматологічним обладнанням та інструментами, вміти їх стерилізувати. 

3. Оформити звітно-облікову документацію стоматолога, аналізувати кількісні та якісні 

показники роботи лікаря-стоматолога на терапевтичному прийомі. 

4. Провести клінічне обстеження хворого з патологією зубів, тканин пародонту, слизової 

оболонки порожнини рота; правильно оформити історію хвороби, скласти план обстеження 

та лікування хворого. 

5. Визначити гігієнічні індекси порожнини рота та оцінити їх. 

6. Провести додаткові методи обстеження (ЕОД, ТЕР) пацієнта та вміти їх оцінити. 

7. Вміти аналізувати рентгенограми зубів, тканин пародонту. 

8. Аналізувати результати цитологічного, гістологічного, бактеріологічного дослідження 

пацієнта, клінічного аналізу крові та сечі, біохімічного аналізу крові та сечі. 

9. Виконати аплікаційне, інфільтраційне, провідникове знеболення. 

10. Провести відбілювання зубів. 

11. Провести ремінералізацію твердих тканин зубів. 

12. Покрити зуби лікувальними та профілактичними лаками, гелями. 
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13. Провести герметизацію фісур. 

14. Препарувати каріозні порожнини під різні пломбувальні матеріали. 

15. Проводити розкриття порожнин зубів. 

16. Виконати ампутацію та екстирпацію пульпи. 

17. Накладати девіталізуючі засоби при лікуванні пульпіту. 

18. Лікувати запалення та ушкодження пульпи методом збереження її життєдіяльності. 

19. Провести медикаментозну та інструментальну обробку кореневих каналів. 

20. Виконати імпрегнацію, депофорез, запломбувати кореневі канали різними 

пломбувальними матеріалами та методиками. 

21. Закрити перфорацію дна, стінок каріозної порожнини та порожнини зуба. 

22. Накладати тимчасові пломби і герметичні пов’язки при лікуванні карієсу, пульпіту, 

періодонтиту. 

23. Пломбувати відпрепаровані каріозні порожнини зуба різними пломбувальними 

матеріалами. 

24. Провести шліфування та полірування пломб з усіх видів пломбувальних матеріалів. 

Змістовний модуль 5-13. «Особливості клініко-лабораторного обстеження хворих, 

диференціальна діагностика захворювань тканин пародонта та слизової оболонки порожнини 

рота. Сучасні методи лікування та профілактики. Диспансеризація хворих». 

1. Провести клінічне обстеження хворого з патологією зубів, тканин пародонту, слизової 

оболонки порожнини рота; правильно оформити історію хвороби, скласти план обстеження 

та лікування хворого. 

2. Визначити гігієнічні індекси порожнини рота і оцінити їх. 

3. Визначити індекси РМА, ПІ, КПІ, CPITN, пробу Шиллера-Писарєва, індекс 

кровоточивості та вміти їх аналізувати. 

4. Провести додаткові методи обстеження пацієнта (ЕОД, ТЕР) та вміти їх оцінити. 

5. Взяти матеріал для цитологічного та бактеріологічного досліджень. 

6. Вміти аналізувати рентгенограми зубів, тканин пародонту. 

7. Аналізувати результати цитологічного, гістологічного, бактеріологічного дослідження 

пацієнта, клінічного аналізу крові, сечі, біохімічного аналізу крові на вміст глюкози. 

8. Виконати аплікаційне, інфільтраційне, провідникове знеболення та електрознеболення. 

9. Провести видалення зубних відкладень. 

10. Виконати вибіркове зішліфовування та вирівнювання оклюзійної поверхні зубів. 

11. Проводити іригацію, інстиляцію та аплікацію лікарських засобів. 

12. Накладати нетвердіючі та твердіючі пов’язки при лікуванні захворювань пародонту. 

13. Виконати діатермокоагуляцію при лікуванні пульпіту, періодонтиту, захворювань тканин 

пародонту та слизової оболонки порожнини рота. 

14. Провести інтрадентальний електрофорез, вакуум-масаж. 

15. Виконати розтин пародонтального абсцесу. 

16. Провести кюретаж пародонтальних кишень. 

17. Надати невідкладну допомогу хворому при непритомності, колапсі, шоку. 

18. Надати невідкладну допомогу хворому при набряку Квінке, анафілактичному шоці. 

19. Вміти провести штучне дихання та непрямий масаж серця. 

20. Виписати рецепти медикаментозних засобів та призначити фізіотерапевтичне лікування. 

21. Провести професійну гігієну порожнини рота. 

22. Дати рекомендації щодо гігієни порожнини рота. 

23. Володіти формами та методами санітарно-просвітницької роботи. 

 

14. ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЯ 5* (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. 
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2. Індивідуальне усне опитування. 

3. Вирішення ситуаційних задач. 

4. Письмовий теоретичний контроль 

Практичні завдання: 

1. Індивідуальний контроль  практичних навичок та їх результатів. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ПМК) 

1. Тестовий контроль 2-го рівня  

2. Індивідуальне усне опитування. 

3. Індивідуальний контроль практичних навичок та їх результатів. 

 

Підсумковий модульний контроль Модуля 5 «Поглиблення клінічного мислення 

студентів, Диференціальна діагностика, сучасні методи лікування та профілактики 

основних стоматологічних захворювань» складається за умови повного відвідування 

курсу лекції та практичних занять впродовж VΙІІ семестру. ПМК приймається на 

останньому практичному занятті згідно з розкладом. 

Підсумковий модульний контроль Модуля 5 «Поглиблення клінічного мислення 

студентів, Диференціальна діагностика, сучасні методи лікування та профілактики 

основних стоматологічних захворювань» складається з тестового контролю 2-го рівня, 

індивідуального письмового опитування та індивідуального контролю практичних навичок 

та їх результатів. 

Підсумковий модульний контроль з Модуля 4 дисципліни «Терапевтична 

стоматологія» розділу «Захворювання слизової оболонки порожнини рота» 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 фантомі однієї практичної навички з переліку практичних завдань 

та робіт до ПМК з дисципліни «Пропедевтика терапевтичної стоматології». 

Мінімальна кількість балів, яку студент може отримати за правильне виконання 

практичного завдання, складає 15 балів. 

Критерії оцінки практичних навичок: 

«3» – 15 балів. 

«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 
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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 5 (критерій «склав - не 

склав модуль»): 117 балів 

67 + 5 0=  1 17  ба л і в          1 17 :2 00  = 58,5 % 

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 

- 117 балів. 

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 

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» 
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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 - 114 

Fх Повторна здача 113 - 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. 

 

15. 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. 

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. 
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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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ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ 

ДО ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ 
1. Терапевтична стоматологія, її завдання. Історія розвитку терапевтичної стоматології. 

2. Внесок вчених-стоматологів України в розвиток терапевтичної стоматології (Є.М. Гофунг, І.А. 

Бетельман, І.О. Новік, М.Ф.Данилевський, П.Т. Максименко, І.С. Мащенко та ін.). 

3. Права та обов’язки лікаря-стоматолога. 

4. Організація стоматологічної допомоги в Україні. 

5. Організація роботи лікаря-стоматолога на терапевтичному прийомі. Облікова та звітна 

документація. Оцінка кількісних та якісних показників роботи лікаря-стоматолога на 

терапевтичному прийомі. 

6. Організація та обсяг терапевтичної стоматологічної допомоги міському та сільському 

населенню України. 

7. Організація і типове оснащення стоматологічного кабінету. 

8. Організація, оснащення та завдання пародонтологічного кабінету. Оцінка ефективності 

роботи. 

9. Стоматологічний інструментарій, що використовується в терапевтичній стоматології. Догляд 

та способи стерилізації. 

10. Організація та проведення профілактики захворювань зубів, пародонта та слизової оболонки 

порожнини рота. 

11. Епідеміологічні методи обстеження стоматологічного статусу населення та їх значення для 

практики охорони здоров’я. Показники стоматологічної захворюваності населення (поширеність, 

інтенсивність, приріст інтенсивності). Методи визначення. 

12. Загальні принципи організації і проведення диспансеризації хворих з патологією зубів, 

пародонта та слизової оболонки порожнини рота. Документація. Оцінка ефективності. 

13. Санітарна освіта населення та її роль у комплексній програмі профілактики стоматологічних 

захворювань. 

14. Гігієна порожнини рота та її значення в комплексній профілактиці стоматологічних 

захворювань. Оцінка ефективності проведення. 

15. Функціональні методи діагностики та їх застосування в терапевтичній стоматології. 

16. Медична етика і деонтологія. Їх значення для практики терапевта-стоматолога. 

17. Розвиток зуба. Морфогенез тканин зуба та періодонта. 

18. Клініко-анатомічна характеристика молярів, премолярів, різців та іклів. 

19. Будова емалі. Хімічний склад. Фізичні властивості, функції. Обмін речовин в емалі. Шляхи 

надходження речовин до емалі. Проникність емалі. Механізм проникності. Мінералізація емалі, 

вплив різних факторів, значення слини. Розчинність емалі. Вплив ендогенних та екзогенних 

факторів. Методи визначення. Їх клінічне значення. 

20. Будова дентину. Хімічний склад, фізичні властивості, вікові зміни. 

21. Пульпа зуба. Гістологія, функції. Зміни в пульпі при карієсі, пародонтиті, пародонтозі, 

загальних захворюваннях організму. Їх значення для клініки. 

22. Періодонт. Будова, функції. Вікові особливості будови та функції періодонта. 

23. Пародонт. Визначення поняття. Анатомія, гістологія, фізіологія тканин пародонта. 

24. Анатомо-гістологічні та фізіологічні особливості червоної кайми губ та слизової оболонки 

порожнини рота. 

25. Слина. Склад, властивості. Фізіологічна роль слини. Мінералізуюча, захисна та очисна 

функції. Значення для тканин зуба в нормі та при патології. 

26. Поверхневі утворення на зубах (кутикула, пелікула). Механізми утворення. Структура. 

Функціональне значення. 

27. Зубний наліт. Механізм утворення. Структура. 

28. Використання рентгенологічного методу для діагностики карієсу, пульпіту, періодонтиту та 

захворювань пародонта. 

29. Фізичні методи в діагностиці та комплексному лікуванні некаріозних уражень зубів, карієсу 

та його ускладнень, захворювань пародонта та слизової оболонки порожнини рота. 

30. Методи та засоби знеболення в клініці терапевтичної стоматології. 

31. Некаріозні ураження зубів, що розвиваються після їх прорізування. Класифікація, причини 

розвитку, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика. 
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32. Гіперестезія твердих тканин зуба. Клініка, діагностика, лікування. 

33. Флюороз зубів. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування, профілактика. Внесок співробітників кафедри в розробку питання. 

34. Сучасні методи відбілювання зубів. 

35. Профілактика флюорозу зубів. Муніципальні (регіональні) та індивідуальні засоби 

профілактики. Оцінка ефективності. Планова профілактична санація порожнини рота. 

36. Карієс зуба. Поширення карієсу в країнах світу, вплив факторів навколишнього середовища 

на поширення карієсу. Інтенсивність карієсу. 

37. Морфологічні зміни тканин зуба на різних стадіях каріозного процесу за даними променевої, 

електронної та поляризаційної мікроскопії. 

38. Теорія виникнення карієсу зубів Міллера. Переваги та недоліки. Сучасне читання. 

39. Сучасне уявлення про етіологію та патогенез карієсу зубів. Внесок вчених в розробку 

питання (Д.А. Ентін, І.А. Бегельман, А.І. Рибаков, Є.В. Боровський, П.А. Леус, В.Р. Окушко, 

Г.М. Пахомов, В.К. Лєонтьєв та ін.). Роль мікроорганізмів, вуглеводів та резистентності твердих 

тканин зуба у виникненні карієсу. Роль слини в розвитку карієсу. 

40. Карієс на стадії плями. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

41. Поверхневий карієс. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

42. Середній карієс. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

43. Глибокий карієс. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

44. Множинний карієс. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

45. Профілактика карієсу зубів. 

46. Пульпіт. Етіологія, патогенез, патологічна анатомія, класифікації. 

47. Гіперемія пульпи, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

48. Гострий частковий (обмежений) пульпіт. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування. 

49. Гострий загальний (дифузний) пульпіт. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування. 

50. Гострий гнійний пульпіт. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

51. Гострий травматичний пульпіт. Причини. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування. Вибір методу лікування. 

52. Хронічний простий пульпіт. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

53. Хронічний гангренозний пульпіт. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування. 

54. Хронічний гіпертрофічний пульпіт. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування. 

55. Конкрементозний пульпіт. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

56. Загострення хронічного пульпіту. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування. 

57. Метод збереження пульпи при лікуванні пульпіту. Суть, обґрунтування. Показання, методика 

проведення. Лікарські речовини. Ускладнення. Внесок співробітників профільних кафедр 

України в розробку проблеми. 

58. Сучасні методи консервативного лікування пульпіту. застосування гідроокису кальцію. 

59. Вітальний ампутаційний метод лікування пульпіту. Суть, обґрунтування, методика 

проведення. Лікарські речовини, що використовуються при ампутації. Ускладнення. 

60. Комбінований метод лікування пульпіту. Показання. Методика проведення. Особливості 

застосування лікарських речовин. Ускладнення. 

61. Односеансний метод лікування незворотніх форм пульпіту. Показання. Техніка проведення. 

Ускладнення. 

62. Ампутація пульпи. Показання. Методика. Лікарські речовини, що застосовуються при 

ампутації. Ускладнення. 

63. Екстирпація пульпи. Показання. Методика. Лікарські речовини, що застосовуються при 

екстирпації. Ускладнення. 

64. Обґрунтування вибору методу лікування пульпіту залежно від форми, перебігу та загального 

стану організму. 
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65. Етіологія, патогенез гострого та хронічного періодонтиту. Класифікація періодонтитів І.Г. 

Лукомського. Позитивні сторони та недоліки. 

66. Патологічна анатомія гострих та хронічних періодонтитів. Рентгенологічна оцінка хронічних 

форм періодонтиту. 

67. Гострий серозний періодонтит. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

68. Гострий гнійний періодонтит. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

69. Хронічний фіброзний періодонтит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування. 

70. Хронічний грануляційний періодонтит. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування. 

71. Хронічний гранульоматозний періодонтит. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування. 

72. Загострення хронічного періодонтиту. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування. 

73. Сучасний ендодонтичний інструментарій для очищення, розширення, формування та 

пломбування кореневих каналів. Стандарти ISO. Методика використання. 

74. Медико-інструментальна обробка кореневих каналів. “Step-back” та “Crown-down” 

технологія. 

75. Способи пломбування кореневих каналів: метод центрального штифта або одного конуса, 

холодної латеральної конденсації гутаперчі, використання системи “Термафіл”. Помилки та 

ускладнення. 

76. Силери: групи, властивості, показання до застосування, методики пломбування. 

77. Філери: срібні, титанові, пластмасові, гутаперчеві штифти, амальгама. Стандарти. Показання 

до застосування. 

78. Ускладнення при лікуванні періодонтиту. Причини. Методи лікування та профілактики. 

79. Фізичні методи лікування пульпіту та періодонтиту. Показання, протипоказання. Методика 

проведення. 

80. Діатермокоагуляція. Показання. Методика проведення. Ускладнення. 

81. Класифікація пломбувальних матеріалів. Загальні вимоги до них. Коротка характеристика, 

позитивні та негативні сторони. 

82. Матеріали для тимчасових пломб та герметичних пов’язок. Фізико-хімічні властивості. 

Технологія приготування. Показання до використання. 

83. Цементи. Хімічний склад. Фізичні властивості, показання до використання. Особливості 

підготовки та методика пломбування. Склоіномерні пломбувальні матеріали: види, властивості, 

показання до застосування, техніка пломбування. 

84. Етапи та особливості препарування каріозних порожнин I-V класів залежно від типу 

пломбувального матеріалу. 

85. Амальгама. Склад, властивості, показання до використання, методика пломбування. 

86. Композитні пломбувальні матеріали хімічного та світлового затвердіння. Види, склад і 

властивості, показання до застосування. Методика пломбування. Помилки та ускладнення в 

роботі з композитними матеріалами. 

87. Класифікація захворювань пародонту (М.Ф. Данилевський, І.С. Мащенко, МКХ-10). 

Позитивні якості і недоліки. 

88. Поширення захворювань пародонту серед різних груп населення. Визначення інтенсивності 

ураження пародонту за Расселем (ПІ), КПІ, індексом ВООЗ. 

89. Патогенетичний зв’язок захворювань пародонта з патологією нервової, серцево-судинної, 

ендокринної та імунної систем. 

90. Сучасна уява про етіологію та патогенез захворювань пародонта. Роль місцевих та загальних 

факторів. 

91. Критерії оцінки стану тканин пародонта. Гігієнічні та пародонтальні індекси (Федорова-

Володкіної, Грін-Вермільона, ПІ, РМА, КПІ, CPITN). 

92. Зубний наліт. Причини. Зубний камінь. Механізм утворення. Вплив на тканини пародонта. 

93. Основні та допоміжні методи діагностики захворювань пародонта. 

94. Папіліт. Різновиди. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування, профілактика. 
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95. Катаральний гінгівіт. Етіологія, патогенез. клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування, профілактика. 

96. Гіпертрофічний гінгівіт. Етіологія, патогенез. клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування, профілактика. 

97. Виразково-некротичний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування, профілактика. 

98. Лікарські засоби та їх застосування для лікування гінгівіту. 

99. Пародонтит. Клініка, діагностика, лікування. 

100. Кюретаж пародонтальних кишень. Різновиди. Методика проведення. Застосування 

лікарських речовин. 

101. Пародонтоз. Клініка, діагностика, лікування, профілактика. 

102. Загальне лікування пародонтиту. Показання. Вибір лікарських препаратів. 

103. Фізичні методи лікування захворювань пародонта. Показання, протипоказання, методика 

(бальнеотерапія, масаж, електролікування; магніто- та лазеротерапія). 

104. Профілактика захворювань пародонта. 

105. Хвороби слизової оболонки порожнини рота. Класифікація. Роль зовнішніх і внутрішніх 

факторів в етіології та патогенезі. 

106. Вплив спиртних напоїв та паління на виникнення, розвиток, перебіг захворювань слизової 

оболонки порожнини рота. 

107. Первинні стоматити, викликані внаслідок дії механічної, хімічної та фізичної травми. 

Причини, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика. 

108. Зміни слизової оболонки порожнини рота при променевій терапії новоутворень щелепно-

лицевої ділянки. Лікування, профілактика. 

109. Катаральний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування, профілактика. 

110. Герпетичні ураження червоної кайми губ і слизової оболонки порожнини рота у дорослих. 

Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

111. Гострий афтозний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування, профілактика. Внесок співробітників кафедри в розробку проблеми. 

112. Аутоінфекційний виразковий стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференціальна діагностика, лікування, профілактика. Значення праць співробітників кафедри у 

вивченні патології. 

113. Ураження слизової оболонки порожнини рота при патології серцево-судинної системи. 

Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

114. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференціальна діагностика, лікування. 

115. Ураження слизової оболонки порожнини рота при гіпо- та авітамінозах. Причини. Клінічні 

прояви, лікування, профілактика. 

116. Ураження слизової оболонки порожнини рота при лейкозі, агранулоцитозі. Діагностика, 

диференціальна діагностика. Тактика лікаря-стоматолога. 

117. Прояви перніціозної анемії в порожнині рота. Діагностика, диференціальна діагностика. 

Тактика лікаря-стоматолога. 

118. Алергічні стоматити. Діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика. 

119. Методика постановки та оцінки алергічних проб. Їх значення для діагностики 

медикаментозної алергії. 

120. Кандидоз слизової оболонки порожнини рота. Причини. Клініка, діагностика, 

диференціальна діагностика, лікування, профілактика. 

121. Прояви інтоксикації солями важких металів у порожнині рота. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика. 

122. Глосалгія, глосодинія. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування, профілактика. 

123. Ураження слизової оболонки порожнини рота при патології травного каналу. Клініка, 

діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

124. Багатоформна ексудативна еритема. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування. 
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125. Пухирчатка. Її прояви в порожнині рота. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування. 

126. Червоний плескатий лишай. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

127. Червоний вовчак. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

128. Прояви сифілісу в порожнині рота. Діагностика, диференціальна діагностика. Тактика 

лікаря-стоматолога. 

129. Прояви туберкульозу в порожнині рота. Діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування. 

130. Ексфоліативний хейліт. Етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування. 

131. Гландулярний хейліт. Етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування. 

132. Актинічний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. 

133. Екзематозний хейліт. Етіологія, клініка, діагностика, лікування. 

134. Передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота та червоної кайми губ. 

Класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, 

профілактика. 

135. Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

лікування. 

136. Лейкоплакія. Етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, 

профілактика. 

137. Десквамативний і ромбоподібний глосит. Етіологія, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування. 

138. Ураження слизової оболонки порожнини рота при ВІЛ-інфекції і СНІДі. Клініка, 

діагностика, лікування, профілактика. 

139. Хроніоінтоксикація. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. 

140. Перша медична допомога хворим на гострий пульпіт, періодонтит, пародонтит. 

141. Надання невідкладної допомоги при анафілактичному шоці, набряку Квінке. 
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК,  

ЯКИМИ ПОВИННІ ВОЛОДІТИ СТУДЕНТИ-ВИПУСКНИКИ З ТЕРАПЕВТИЧНОЇ 

СТОМАТОЛОГІЇ, ЗГІДНО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Створити проект організації стоматологічного кабінету з дотриманням основ ергономіки в 

стоматології. 

2. Працювати стоматологічним обладнанням та інструментами, вміти їх стерилізувати. 

3. Оформити звітно-облікову документацію стоматолога, аналізувати кількісні та якісні 

показники роботи лікаря на терапевтичному прийомі. 

4. Провести клінічне обстеження хворого з патологією зубів, тканин пародонту, слизової 

оболонки порожнини рота; правильно оформити історію хвороби, скласти план обстеження 

та лікування хворого. 

5. Визначити гігієнічні індекси порожнини рота і оцінити їх. 

6. Визначити індекси РМА, ПІ, КПІ, CPITN, пробу Шиллера-Писарєва, індекс 

кровоточивості та вміти їх аналізувати. 

7. Провести такі додаткові методи обстеження пацієнта та вміти їх оцінити (ЕОД; ТЕР). 

8. Взяти матеріал для цитологічного та бактеріологічного досліджень. 

9. Вміти аналізувати рентгенограми зубів, тканин пародонта. 

10. Аналізувати результати цитологічного, гістологічного, бактеріологічного дослідження 

пацієнта, клінічного аналізу крові, сечі, біохімічного аналізу крові на вміст глюкози. 

11. Виконати аплікаційне, інфільтраційне, провідникове знеболення та електрознеболення. 

12. Провести вибілювання зубів. 

13. Провести ремінералізацію твердих тканин зубів. 

14. Покрити зуби лікувальними та профілактичними лаками, гелями. 

15. Провести герметизацію фісур. 

16. Препарувати каріозні порожнини. 

17. Проводити розкриття порожнин зубів всіх груп. 

18. Виконати ампутацію та екстирпацію пульпи. 

19. Накладати девіталізуючі засоби при лікуванні пульпіту. 

20. Лікувати запалення та ушкодження пульпи методом збереження її життєдіяльності. 

21. Провести медикаментну та інструментальну обробку кореневих каналів. 

22. Виконати імпрегнацію, депофорез, запломбувати кореневі канали різними 

пломбувальними матеріалами та методиками. 

23. Закрити перфорацію дна, стінок каріозної порожнини та порожнини зуба. 

24. Накладати тимчасові пломби та герметичні пов’язки при лікуванні карієсу, пульпіту, 

періодонтиту. 

25. Пломбувати відпрепаровані порожнини цементами, амальгамами, композиційними 

матеріалами. 

26. Провести шліфування та полірування пломб з усіх видів пломбувальних матеріалів. 

27. Провести видалення зубних відкладень. 

28. Виконати вибіркове пришліфовування та вирівнювання оклюзійної поверхні зубів. 

29. Проводити іригацію, інстиляцію та аплікацію лікарських засобів. 

30. Накладати лікувальні нетвердіючі та твердіючі пов’язки при терапії захворювань 

пародонта. 

31. Виконати діатермокоагуляцію при лікуванні пульпіту, періодонтиту, захворювань 

пародонту та слизової оболонки порожнини рота. 

32. Виконати розтин пародонтального абсцесу. 

33. Виконати кюретаж пародонтальних кишень. 

34. Надати допомогу хворому при непритомності, колапсі, шоку. 

35. Надати допомогу хворому при набряку Квінке, анафілактичному шоці. 

36. Вміти провести штучне дихання та непрямий масаж серця. 

37. Виписати рецепти медикаментів та призначити фізіотерапевтичне лікування. 

38. Провести професійну гігієну порожнини рота. 

39. Дати рекомендації щодо гігієни порожнини рота. 
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40. Володіти формами та методами санітарно-просвітницької роботи. 

41. Виконувати необхідний обсяг терапевтичної допомоги військовослужбовцям в мирний 

час та на етапах евакуації у військовий час. 

 

ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль знань студентів проводиться на кожному практичному занятті 

відповідно з конкретними цілями теми, під час індивідуальної роботи викладача зі студентом 

для тих тем, які студент опрацьовує самостійно і вони не входять до структури практичного 

заняття. Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: 

комп’ютерні тести; розв’язування ситуаційних задач; структуровані письмові роботи; 

структурований за процедурою контроль практичних навичок та умінь по діагностиці, 

лікуванню та профілактиці уражень зубів, захворювань тканин пародонта та слизової 

оболонки порожнини рота. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності: 

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студента 

виставляються оцінки за 4-х бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали 

в залежності від кількості тем у модулі. В програмі застосована така система конвертації 

традиційної системи оцінки у бали. 

 

Конвертація у бали практичних занять 

Традиційна 

оцінка 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 

   іст.хв.   зах.СРС 

«5» 6 6 6 12 10 8 12 

«4» 5 5 5 10 8 7 10 

«3» 4 4 4 7 6 5 7 

«2» 0 0 0 0 0 0 0 

Мінімальний бал 

за модуль 
126 126 125 116 117 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, 

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

тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу і дорівнює 120 балам. 

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

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

тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу. 

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

роботи студента (ІДРС) залежить від її обсягу і значимості, але не більше 12 балів. Ці бали 

додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність. 

Підсумковий модульний контроль: 
Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем 

модуля (змістовних модулів) на останньому контрольному занятті з модуля. 

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, 

передбачені навчальною програмою, і при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу 

за мінімальну. 

Форма проведення підсумкового модульного контролю має бути стандартизованою і 

включати контроль теоретичної і практичної підготовки. Конкретні форми підсумкового 

модульного контролю з терапевтичної стоматології визначаються у робочій навчальній 

програмі. 

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не 

менше 50 балів. 

Оцінювання дисципліни: 

Оцінка з предмету дисципліни “Терапевтична стоматологія” виставляється лише 

студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни. 

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які 

структурована навчальна дисципліна. 

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 успішність та 

результатами підсумкового модульного контролю). 

Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалою ECTS та чотирибальною 

(традиційною). 

Оцінка ECTS Статистичний показник 

А Найкращі 10 % студентів 

В Наступні 25% студентів 

С Наступні 30% студентів 

D Наступні 25% студентів 

E Останні 10% студентів 

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 хоча б 

один 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 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. 
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1. Антоненко М.Ю. Захворювання слизової оболонки порожнини рота від теорії до практики. 

Довідник лікаря-стоматолога. / М.Ю. Антоненко, А.В. Борисенко, О.Ф. Несин, Ж.І. Рахній, 

Л.Ф. Сідельнікова. - К.: ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України», 2013. – 648 с. 

2. Борисенко А.В. Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія: Підручник для 

мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька. – К.: ВСИ 

«Медицина», 2017. – 664 с. 

3. Данилевский Н.Ф. Терапевтическая стоматология: учебник: В 4 т. – Т.4. Заболевания 

слизистой оболочки полости рта. / Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, 

Л.Ф. Сидельникова, А.Ф. Несин, Ж.И. Рахний. - К.: Медицина, 2012. – 632 с. 

4. Коваль Н.И. Заболевания губ. Клиническая картина. Диагностика. Диф.диагностика. 

Лечение. Профилактика. / Н.И. Коваль, А.Ф. Несин, Е.А. Коваль.- К.:Медицина, 2013. – 344с. 

5. Біденко Н.В. Алгоритми виконання стоматологічних і медичних маніпуляцій для 

підготовки до Державної атестації студентів 5 курсу за спеціальністю «Стоматологія». / Н.В. 

Біденко, А.В. Борисенко, О.В. Васильчук, Н.І. Григ, И.Г. Дикова, Ю.Г. Коленко и др..– К.: 

Книга-плюс, 2017. – 408 с. 

ДОДАТКОВА 

1. Алимова М.Я. Стоматология. Международная классификация болезней / М.Я. Алимова, 

Л.Н. Максимовская, Л.С. Персин, О.О. Янушевич. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 204 

2. Барер Г.М. Терапевтическая стоматология. Учебник в 3-х частях. Часть 3. Заболевания 

слизистой оболочки полости рта / Под ред. Г.М. Барера. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 256 с. 

3. Бичун А.Б., Васильев А.В., Михайлов В.В. Неотложные состояния в стоматологи. / А.Б. 

Бичун, А.В. Васильев, В.В. Михайлов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 320 с. 

4. Вавилова Т.П. Слюна. Аналитические возможности и перспективы / Т.П. Вавилова, О.О. 

Янушевич, И.Г. Островская. - М.: БИНОМ, 2014. - 312 с.Данилевський М.Ф. Терапевтична 

стоматологія: Підручник: В 4 т. – Т.4 Захворювання слизової оболонки порожнини рота / 

М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.Ф. Сідельнікова, О.Ф. Несін, Ж.І. 

Рахній. – К.: Медицина, 2010. – 640 с. 

5. Данилова Л.А. Биохимия полости рта. Учебное пособие / Л.А. Данилова, Н.А. Чайка. - С.-

П.:СпецЛит, 2016. - 99 с. 

6. Иорданишвили А.К. Парестезия слизистой оболочки полости рта. Учебное пособие / А.К. 

Иорданишвили. - С.-П.: Человек, 2017. - 56 с. 

7. Крихели Н.И. - Заболевания губ: учебное пособие. / Н.И. Крихели. - М.: Практическая 

медицина, 2016. - 112 с. 

8. Кузнецов С.Л. - Гистология органов полости рта: учебное пособие для студентов. / С. Л. 

Кузнецов, В. И. Торбек, В. Г. Деревянко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 136 с. 

9. Коен М. Междисциплинарное планирование стоматологического лечения. Принципы, 

цели, практическое применение. Иллюстрированные лекции. / Под. ред. Майкл Коэн. – М.: 

Азбука, 2012. – 329 с. 

10. Лукиных Л.М. Предраковые заболевания слизист оболочки рта и красной каймы губ / 

Л.М. Лукиных, М.Л. Жданова, Н.В. Тиунова. - Н.-Н.: ИздательНижегородская 

государственная медицинская академия (НижГМА), 2016. - 92 с. 

11. Лукиных Л.М. Физиотерапия в практике терапевтической стоматологии. Учебно-

методическое пособие / Л.М. Лукиных, О.А. Успенская, Е.А. Шевченко. - Н.-Н.: 

ИздательНижегородская государственная медицинская академия (НижГМА), 2015. - 52 с. 

12. Орехова Л.Ю. Заболевания слизистой оболочки полости рта / Под ред. Л.Ю. Ореховой. - 

С.-П.: Человек, 2016. - 210 с. 

13. Царев В.Н. Микробиология, вирусология и иммунология полости рта. Учебник / Под ред. 

В.Н. Царева. - М.: ИздательГЭОТАР-Медиа, 2016. - 576 с. 

http://www.medknigaservis.ru/stomatologiya-mezhdunarodnaya-klassifikatsiya-bolezney-alimova-maximovskaya.html
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http://www.medknigaservis.ru/paresteziya-slizistoy-obolochki-polosti-rta-uchebnoye-posobiye-iordanishvili.html
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http://www.medknigaservis.ru/fizioterapiya-praktike-terapevticheskoy-stomatologii-uchebno-metodicheskoye-posobie.html
http://www.medknigaservis.ru/fizioterapiya-praktike-terapevticheskoy-stomatologii-uchebno-metodicheskoye-posobie.html
http://www.medknigaservis.ru/zabolevaniya-slizistoy-obolochki-polosti-rta-orekhova-dr-orekhovoy.html
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14. Цепов Л.М. 555 заболеваний слизистой оболочки рта, языка и губ / Л.М. Цепов, Е.Л. 

Цепова, А.Л. Цепов. - М.: МЕДпресс-информ, 2015. - 224 с. 

15. Протоколи надання медичної допомоги за спеціальностями „ортопедична стоматологія”, 

„терапевтична стоматологія”, „хірургічна стоматологія”, „ортодонтія”, „дитяча терапевтична 

стоматологія”, „дитяча хірургічна стоматологія”: Нормативне виробничо-практичне видання. 

– К.: МНІАЦ медичної статистики; МВЦ „Медінформ”, 2007. – 236 с. 

16. Neville В. Oral and Maxillofacial Pathology, 4 edition / Brad W. Neville, Douglas D. Damm. - 

Elsevier Canada; 2015. - 928 р. 

17. Robbins W. Global Diagnosis: A New Vision of Dental Diagnosis and Treatment Planning / J. 

William Robbins. - Quintessence Publishing Co,Inc, 2017. - 244 р. 

18. Wynn Drug Information Handbook for Dentistry, 21 edition / Wynn. - Lexi-Comp, Inc., 2015. – 

р. 
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