
«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
на засіданні кафедри терапевтичної стоматології 
Протокол №12  від 26 січня 2016 р. 

Зав. кафедрою проф. А.В. Борисенко 
 
 

 
ФОРМА 1 

 
Тематичний план ЛЕКЦІЙ з терапевтичної стоматології для студентів III КУРСУ 

стоматологічного факультету на VІ СЕМЕСТР 2015/2016 навч. рік з 8 лютого по 24 червня 2016 року 
 

1. Девітальний хірургічний метод лікування пульпіту: сутність, показання. Девіталізуючі засоби. Техніка проведення 
методу, недоліки. Порівняльна характеристика вітального і девітального методів лікування. 

2. Анатомо-топографічні, структурні та функціональні особливості періодонту. Етіологія та патогенез періодонтиту. 
3. Класифікація періодонтиту. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна діагностика гострого та 

хронічного періодонтиту. 
4. Принципи лікування періодонтиту. Лікування гострого періодонтиту 
5. Лікування хронічного періодонтиту. Сучасні принципи ендодонтичної терапії. Механічна та медикаментозна обробка 

кореневих каналів (інструменти, техніка, групи препаратів, механізм дії, показання). Засоби стимуляції регенерації 
тканини періодонту у хворих на хронічний періодонтит,   

6. Пломбування кореневих каналів. Сучасні матеріали для кореневих пломб. Пломбування кореневих каналів штифтами 
(характеристика методик). 

7. Помилки та ускладнення ендодонтичного лікування, їх запобігання та усунення. Одонтогенний хроніосепсис. 
Всього: 14 годин 

ФОРМА 2 
 

Тематичний план ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з терапевтичної стоматології 
для студентів 3 КУРСУ VІ СЕМЕСТРУ стоматологічного факультету НМУ з 8 лютого по 24 червня 2016  н.р. 

№ Тема 
К-сть 
годин 

8.  Девітальний хірургічний метод лікування пульпіту. Засоби для девіталізації пульпи. 
Механізм дії, негативний вплив на тканини періодонту. Показання, техніка проведення 
лікування. 

3 

9.  Ендодонтична обробка кореневих каналів та їх пломбування при пульпіті. Особливості, методи 
проведення. 

3 

10.  Помилки та ускладнення при лікуванні пульпіту. 3 
11.  Підсумкове заняття з розділу "Пульпіти"  3 
12.  Обстеження хворого на періодонтит. Методи діагностики періодонтиту. 3 

13.  Клініка, діагностика, диф. діагностика гострого періодонтиту. 3 
14.  Клініка, діагностика, диф. діагностика хронічного  періодонтиту. 3 
15.  Клініка, діагностика, диф. діагностика загостреного хронічного періодонтиту. Рентгенологічна 

діагностика періодонтитів. 
3 

16.  Принципи лікування періодонтиту. Механічна обробка кореневих каналів (інструменти, техніка 
застосування). 

3 

17.  Медикаментозна обробка кореневих каналів. Засоби стимуляції регенерації тканини періодонту. 3 

18.  Лікування гострого апікального періодонтиту. Лікування хронічного періодонтиту. 3 

19.  Лікування загостреного хронічного періодонтиту. Пломбування кореневих каналів при лікуванні 
періодонтитів. 

3 

20.  Фізичні методи лікування періодонтитів. Показання, методи. 3 
21.  Особливості лікування періодонтитів у раніше ендодонтично лікованих зубах та в зубах з важко 

прохідними кореневими каналами. 
3 

22.  Помилки та ускладнення при лікуванні періодонтитів. Причини. Засоби усунення та профілактики. 3 

23.    Підсумковий модульний контроль 4 

Всього 49 годин 
  


