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спеціалізації (інтернатура) з дисципліни 

Терапевтична стоматологія  

для лікарів-інтернів за фахом «Стоматологія» 
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І. Програма зі стоматології 

Код курсу, 

розділу 

Назва курсу, розділу 

 Курс 1.1 

Організація стоматологічної допомоги населенню 

1.1.1. 
Організація роботи стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету 

для дорослого і дитячого населення. 

1.1.2. 
Посадові обов’язки адміністративного і медичного персоналу 

стоматологічних відділень, кабінетів. 

1.1.3. Основні показники діяльності стоматологічних кабінетів і відділень. 

1.1.4. 
Критерії медико-економічної оцінки надання стоматологічної 

допомоги 

1.1.5. Класифікатор процедур у стоматології. 

1.1.6. Облікова і звітна документація в стоматології. 

1.1.7. Планування стоматологічної допомоги 

 
Курс 1.2. 

Профілактика стоматологічних хвороб 

1.2.1. Основи профілактики стоматологічних захворювань. 

1.2.2. Комплексна програма профілактики. Основи диспансеризації. 

1.2.3. Санітарно-просвітня робота серед населення. 

1.2.4. Основи маркетингу, менеджменту і права в стоматології. 

 
Курс 1.3. 

Клінічна анатомія, оперативна хірургія 

1.3.1. 
Клінічна і топографічна анатомія порожнини рота і зубощелепної 

системи. 

 
Курс 1.4. 

Амбулаторне знеболення в стоматології 

1.4.1. Механізм болю. 

1.4.2. Психопрофілактика болю. 

1.4.3. Знеболення на рівні нервових рецепротів. 

1.4.4. Знеболення на рівні нервових рецепротів. 

1.4.5. Знеболення на рівні кори головного мозку. 

1.4.6. Нетрадиційне знеболення в стоматології. 

1.4.7. 
Фізичні методи місцевого знеболення (постійний струм, діадинамічні 

струми, флюктуючі струми тощо). 

1.4.8. Помилки та ускладнення при проведенні знеболення. 

 2. Терапевтична стоматологія 

2.1.1 Сучасні уявлення про етіологію і патогенез карієсу 

2.1.2 Клініка, диференційна діагностика і лікування карієсу. 

2.1.3 Помилки та ускладнення в діагностиці та лікуванні карієсу. 

2.2.1 
Класифікація, клініка, диференційна діагностика різних форм пульпіту у 

дорослих та дітей. 

2.2.2 Методи лікування пульпіту. 

2.2.3. 
Помилки й ускладнення пульпіту, запобігання та їх усунення. Фізичні 

методи лікування пульпіту. 

2.3.1. 
Клініка, диференційна діагностика гострих і хронічних форм 

періодонтиту зубів. 

2.3.2 Лікування періодонтиту. 
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2.3.3. Хірургічні методи лікування періодонтиту. 

2.3.4 
Помилки та ускладнення лікування періодонтиту, запобігання та їх 

усунення 

2.4.1. Некаріозні ураження зубів. Діагностика, лікування та профілактика. 

2.5.1 

Сучасні відновлювальні та пломбу вальні матеріали: композити, 

фотополімери, полікарбоксилати, склоіномерні цементи, компомери, 

герметики, vA срібні амальгами II і III поколінь. 

2.5.2 
Бондингові системи для емалі та дентину. Адгезивна техніка 

реставрації. 

2.5.3. Матеріали для заповнення кореневих каналів постійних зубів. 

2.6.1. Сучасні уявлення про етіологію та патогенез хвороб пародонту. 

2.6.2 

Клініка, діагностика, диференційна діагностика хвороб пародонта. 

Гінгівіти. Локалізований пародонтит. Генералізований пародонтит. 

Пародонтоз. Захворювання з прогресуючим лізисом тканин пародонту 

(пародонтоліз) 

2.6.3 Методи комплексного лікування захворювань пародонту. 

2.6.4 Гігієна порожнини рота при захворюваннях пародонта. 

2.6.5. Фізичні методи лікування. 

2.6.6 Помилки та ускладнення хвороб пародонту. 

2.7.1 
Травматичні і виразково-некротичні ураження слизової оболонки рота у 

дорослих та дітей. 

2.7.2 Вірусні захворювання. ВІЛ-інфекція. СНІД. Мікози. 

2.7.3 Алергічні захворювання (реакція негайного і сповільненого типу). 

2.7.4 Багатоформна ексудативна еритема. 

2.7.5. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит 

2.7.6 
Зміни слизової оболонки рота при екзогенних інтоксикаціях (солі 

важких металів). 

2.7.7 
Зміни слизової оболонки рота при системних захворюваннях і хворобах 

обміну. 

2.7.8 

Зміни слизової оболонки рота при дерматозах з аутоімунним 

компонентом (пухирчатка, пемфигоїд, червоний плоский лишай, 

червоний вовчак, хвороба Дюринга). 

2.7.9 Аномалії і захворювання язика 

2.7.10 Хвороби губ (хейліти). 

2.7.11 
Передракові захворювання слизової оболонки рота і червоної облямівки 

губ. 

2.7.12 
Фізичні методи в комплексному лікуванні захворювань слизової 

оболонки порожнини рота 

2.8.1 
Неперерваний струм у методиках гальванізації, електрофорезу і 

електрознеболювання. 

2.8.2 
Перемінні струми і поля високої частоти, ультрависокої і надвисокої 

частоти. 

2.8.3 Масажі (гідро-, вібро-, вакуум-,ауто-). 

2.8.4 Світло- та пелоїдотерапія 

2.8.5 Тепловодолікування, застосування низьких температур у стоматології 

2.8.6. Постійне електричне поле високої напруги. 

2.8.7. Уз-терапія. 

2.8.8. Лазеротерапія. 
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2.8.9. Магнітне поле постійної і низької частоти у стоматології 

2.8.10. Бальнеотерапія. 

2.8.11. Електроодонтометрія. Сучасна апаратура. Техніка проведення. 

 

 
ІІ. Навчальний план підготовки інтернів за фахом «Стоматологія» на 

клінічних базах стажування 

Назва курсу Всього 

годин 

Семі-

нари 

Самостійна 

робота 

Контроль 

знань 

Терапевтична стоматологія 468 8 460 Експерт-

на оцінка 

лікаря-

наставни

ка 

Карієс зубів  2 76  

Захворювання пульпи зубів  1 64  

Захворювання періодонту  1 64  

Некаріозні ураження зубів. 

Діагностика, лікування та 

профілактика 

 - 64 

 

Пломбувальні матеріали  2 64  

Захворювання тканин пародонта  - 64  

Захворювання слизової оболонки 

порожнини рота 
 2 64 

 

 

ІІІ. Орієнтовний тематичний план семінарів з терапевтичної стоматології для 

лікарів-інтернів за фахом «Стоматологія» на клінічних базах стажування 

Код 

курсу, 

розділу 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1. 
Організація стоматологічної допомоги населенню. Діючи 

нормативно-правові акти 
 

1.1. Організація стоматологічної допомоги населенню України 2 

1.2. Діючи нормативно-правові акти 2 

1.3. Амбулаторія знеболення в стоматології 2 

2. Терапевтична стоматологія  

2.1. Карієс зубів. Клінічний перебіг, діагностика, диференційна 

діагностика 
2 

2.2. Клініка, діагностика, лікування пульпітів та періодонтитів 

зубів 
2 

2.3. Пломбувальні матеріали, які застосовуються при лікуванні 

зубів 
2 

2.4. Принципи лікування захворювань тканин пародонта та 

слизової оболонки порожнини рота 
2 
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ІV. Перелік та кількість маніпуляцій з терапевтичної стоматології, які інтерн 

повинен виконати, працюючи на клінічній базі 

Згідно з наказом МОЗ України №507 від 28.12.2002р.  

№ 

п/п 

Назва маніпуляцій Кількість 

1.  Підготовка робочого місця Щоденно 

2.  Клінічне обстеження хворого залежно від загального стану та 

стану щелепно-лицьової ділянки  

Щоденно 

3.  Оцінка показань до певних методів лікування та протипоказання Щоденно 

4.  Оцінка показань та протипоказань до певних методів профілактики Щоденно 

5.  Планування заходів профілактики стоматологічного захворювання 

після огляду хворого 

Щоденно 

6.  Оцінка стану м’яких тканин обличчя, лімфатичних і слинних залоз 100 

7.  Оцінка стану твердих тканин зуба 300 

8.  Електроодонтодіагностика 50 

9.  Оцінка стану пародонта та слизової оболонки рота 150 

10.  Діагностичні проби: 

- Писарева-Шиллера, 

- Парма; 

Обчислення індексів 

- ГІ, 

- ПІ, 

- ПМА 

 

30 

30 

 

30 

30 

30 

11.  Забір матеріалу (мазків та біоптатів) для цитологічного та 

патоморфологічного дослідження 
5 

12.  Читання та аналіз лабораторних досліджень, рентгенограм 100 

13.  Оцінка стану прикусу 100 

14.  Препарування та пломбування всіх видів каріозних порожнин та 

порожнин зубів 
300 

15.  Ендодонтична обробка кореневих каналів 50 

16.  Пломбування кореневих каналів 50 

17.  Препарування, пломбування каріозних порожнин усіх класів 

цементами, амальгамою, композитними матеріалами, 

фотополімерами 

300 

18.  Ремінералізуюча терапія 150 

19.  Навчання правилам гігієни порожнини рота 10 

20.  Проведення професійної гігієни порожнини рота 10 

21.  Лікування пульпіту, консервативним методом 10 

22.  Лікування пульпіту вітальним методом 50 

23.  Лікування пульпіту девітальним методом 100 

24.  Діатермокоагуляція пульпи при пульпіті 10 

25.  Інтраканальний електрофорез 10 

26.  Видалення зубного нальоту, каменю 150 

27.  Усунення травматичної оклюзії при захворюваннях пародонта, 

вибіркове пришліфування зубів 
40 

28.  Накладання тимчасових шин 5 

29.  Місцеве лікування пародонта з використанням паст, мазей, 

аплікацій, пов'язок тощо 
30 
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30.  Кюретаж (закритий, вектор апарат) 30 

31.  Відкритий кюретаж 5 

32.  Гінгівотомія 5 

33.  Гінгівектомія 5 

34.  Місцеве лікування захворювань слизової оболонки з 

використанням іригацій, аплікацій, хірургічної обробки ерозій, 

виразок та ін. 

50 

 

 

V. Типовий навчальний план підготовки інтернів на кафедрі 

терапевтичної стоматологія 

Всього 

годин 

З них 

Лекцій Семінарів Практичних 

годин 

Самостійна 

робота 

438 20 20 370 12 

 

VІ. Навчальний план підготовки інтернів на кафедрі терапевтичної 

стоматології 

Код 

курсу, 

розділу 

Назва курсу 
Всього 

годин 

Вид заняття 

Лекцій Семін Практ. 

годин 

Самост 

робота 

1.2. 
Профілактика 

стоматологічних захворювань 

16  4  12 

2.1. 

Організація терапевтичної 

стоматологічної допомоги 

населенню. Нормативно-

правові акти, що визначають 

діяльність органів і закладів 

охорони здоров’я 

12  2 10  

2.2. Карієс 54  2 2 48 2 

2.3. Захворювання пульпи 54  2 2 50  

2.4. Захворювання періодонта 54  2 2 50  

2.5. 

Некаріозні ураження зубів. 

Діагностика, лікування та 

профілактика 

24    24  

2.6. Пломбувальні матеріали 24 2 2 18 2 

2.7. Захворювання пародонта 78  4 4 68 2 

2.8. 
Захворювання слизової 

оболонки порожнини рота 

88  6 4 74 4 

2.9. 
Фізичні методи діагностики і 

лікування в стоматології 

34  2 2 28 2 

  438 20 20 370 12 
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VІІ. Орієнтовний тематичний план лекцій для лікарів-інтернів за фахом 

«Стоматологія» (навчання на кафедрі) 

Розділ «Терапевтична стоматологія» 

Код 

курсу, 

розділ 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1.1. 
Загальний розділ. Організація стоматологічної допомоги 

населенню 
2 

2.1. 
Сучасні погляди на етіологію, патогенез та лікування карієсу 

зубів. Ускладнення карієсу, сучасні методи лікування 
2 

2.2. 
Диференційна діагностика та вибір методу лікування пульпіту 

на основі патогенетичних особливостей різних форм запалення 
2 

2.3. 
Сучасні методи комплексної терапії періодонтитів, ускладнення 

та помилки 
2 

2.4. 

Застосування нових пломбувальних систем у і стоматології, їх 

порівняльна характеристика, види і робіт, значення та методика 

застосування адгезивних систем (бондинг-техніка), 

моделювання форми та і поверхні зубів, фотополімеризація, 

протипоказання та ускладнення 

2 

2.5. 

Сучасні погляди на етіологію, патогенез патології і тканин 

пародонта. Ідіопатичні захворювання тканин і пародонта, 

клініка, диференційна діагностика, лікування, профілактика 

2 

2.6. 

Загальні принципи лікування хворих з патологією тканин 

пародонту. Лікарські засоби, які використовуються у 

комплексній терапії хворих з патологією тканин пародонту 

2 

2.7. 
Виразково-некротичні ураження слизової оболонки. 

Діагностика та лікування 
2 

2.8. 
Зміни слизової оболонки при захворюваннях системи крові та 

променевій хворобі 
2 

2.9. 
Передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота 

та губ. 
2 

2.10. Фізичні методи діагностики і лікування в стоматології 2 

 Всього 22 

 

VІІІ. Орієнтовний тематичний план семінарів для лікарів-інтернів за 

фахом «Стоматологія» (навчання на кафедрі) 

Розділ «Терапевтична стоматологія» 

Код 

курсу, 

розділ 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1.1. Організація стоматологічної допомоги населенню 2 

2.1. 

Принципи менеджменту і маркетингу, необхідні для роботи 

лікаря-стоматолога в державних та приватних закладах охорони 

здоров’я в Україні. Юридичний аспект діяльності лікаря-

стоматолога 

2 

2.2. Помилки в діагностиці та лікуванні карієсу зубів 2 

2.3. Помилки та ускладнення в діагностиці та лікуванні пульпіту 2 

2.4. 
Помилки та ускладнення в діагностиці та лікуванні 

періодонтиту 
2 
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2.5.  
Помилки й ускладнення в застосуванні сучасних 

пломбувальних матеріалів 
2 

2.6. 
Помилки в діагностиці та лікуванні хворих із патологією тканин 

пародонта 
2 

2.7. 
Профілактика хвороб тканин пародонта. Диспансеризація 

хворих із патологією тканин пародонта 
2 

2.8. Ускладнення лікарської терапії в стоматологічній практиці 2 

2.9. 
Помилки й ускладнення в діагностиці та лікуванні хвороб 

слизової оболонки порожнини рота 
2 

2.10. 

Принципи менеджменту і маркетингу, необхідні для роботи 

лікаря-стоматолога в державних та приватних закладах охорони 

здоров’я в Україні. Юридичні аспекти діяльності лікаря-

стоматолога 

2 

 Всього 22 

 

ІХ. Перелік і кількість маніпуляцій, які інтерн повинен виконати, 

навчаючись на кафедрі 
Згідно з наказом МОЗ України №507 від 28.12.2002 p. 

№ 

п/п 
Назва маніпуляцій Кількість  

1.  
Відпрацювання принципової схеми поглибленого клінічного 

дослідження 
150 

2.  

Спеціальні методи дослідження: (люмінесцентна 

діагностика, вакуумна проба на стійкість капілярів, 

цитологічне дослідження, ортопантомографія, контактна 

рентгенографія, радіовізіографія, гальванометрія, 

апекслокація та інш.) 

50 

3.  Визначення резистентності емалі (ТЕР-тест) 10 

4.  
Визначення чуттєвої рецепції тканин і органів щелепно-

лицьової ділянки 
5 

5.  
Обчислення гігієнічних та пародонтальних індексів: (Грина-

Вермільйона, Рамфьорда, CPITN та інш.) 
30 

6.  
Місцеве   знеболювання   щелепно-лицьової   ділянки   для 

проведення консервативних  та хірургічних втручань 
30 

7.  
Формування   каріозних   порожнин   та   їх   пломбування 
різними матеріалами 

150 

8.  

Ендодонтична обробка кореневих каналів в апікально-

коронковій та коронково-апікальній техніках. Використання 

ендодонтичного наківцівника та набору інструментів 

30 

9.  
Лікування пульпіту в зубах з незавершеним формуванням 

кореня 
5 

10.  
Лікування періодонтиту в зубах з незакінченим формування 

кореня 
5 

11.  

Інтраканальний електрофорез у лікуванні періодонтиту, 
 

- анод-гальванізація 

- депофорез 

5 

12.  Лікування      періодонтиту      консервативно-хірургічним 5 
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методом 

13.  Видалення зубів типових і атиповим шляхом 40 

14.  
Хірургічне лікування пародонта (клаптева операція, 

відкритий кюретаж та ін.) 
5 

15.  Корекція приріплення вуздечки губ, язика 2 

16.  
Асистування у хірургічних операціях у щелепно-лицьовому 

стаціонару 
1 

17.  Фізичні методи в лікуванні стоматологічних хвороб 10 

 

Х. Орієнтовна тематика рефератів для лікарів-інтернів 

1. Клінічні та спеціальні методи дослідження у стоматології (хворих на 

пародонтит, захворюваннями слизової оболонки, алергічними 

захворюваннями та ін.) 

2. Амбулаторне знеболення у стоматології. 

3. Сучасне уявлення розвитку карієсу. 

4. Методи лікування пульпіту. Вибір методу, помилки, ускладнення та їх 

усунення. 

5. Консервативні і хірургічні методи лікування періодонтиту. Помилки, 

ускладнення та їх усунення. 

6. Етіологія, патогенез, клініка і лікування некаріозних уражень зубів. 

7. Захворювання язика і губ. 

8. Фармакотерапія при захворюваннях пародонту і слизової оболонки 

порожнини рота. 

9. Зміни слизової рота, обличчя при алергічних захворюваннях. 

10. Зміни слизової оболонки рота при захворюваннях крові. 

11. СНІД, зміни слизової оболонки рота. Діагностика, профілактика у 

стоматологічній практиці. 

12. Сучасні новітні технології, які використовують під час діагностики та 

лікування хвороб стоматологічного профілю. 

 

Примітка: з рекомендованих тем інтерн може вибрати тематику 6-8 

рефератів, використовуючи власні клінічні спостереження, дані літератури в 

період навчання на кафедрі та базі. 
 

 

Завідувач кафедри 

терапевтичної стоматології НМУ, 

професор         А.В.Борисенко  
 

 


