
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА РОБІТ ПМК 
з дисципліни «Пропедевтика терапевтичної стоматології» 

(п. 4.9 типової навчальної програми) 
 

1. Вміти відрізняти зуби за анатомічними ознаками. 
2. Володіти технікою препарування каріозних порожнин І класу в 

постійних зубах. 
3. Володіти технікою препарування каріозних порожнин II класу в 

постійних зубах. 
4. Володіти технікою препарування каріозних порожнин III класу в 

постійних зубах. 
5. Володіти технікою препарування каріозних порожнин IV класу в 

постійних зубах. 
6. Володіти технікою препарування каріозних порожнин V класу в 

постійних зубах. 
7. Вміти приготувати цинк-фосфатний цемент для пломбування. 
8. Вміти приготувати склоіономіний цемент для пломбування. 
9. Вміти приготувати композиційний матеріал хімічного тверднення для 

пломбування. 
10. Вміти приготувати амальгаму для пломбування. 
11. Вміти приготувати силікатний та силіко-фосфатний цемент для 

пломбування. 
12. Володіти технікою травлення емалі та дентину, нанесення адгезивних 

систем. 
13. Володіти технікою внесення ізолювальних та лікувальних прокладок. 
14. Володіти технікою пломбування каріозної порожнини І класу різними 

пломбувальними матеріалами. 
15. Володіти технікою пломбування каріозної порожнини II класу з 

відновленням контактного пункту різними пломбувальними 
матеріалами. 

16. Володіти технікою пломбування каріозної порожнини III класу з 
відновленням контактного пункту різними пломбувальними 
матеріалами. 

17. Володіти технікою пломбування каріозної порожнини IV класу 
різними пломбувальними матеріалами. 

18. Володіти технікою пломбування каріозної порожнини V класу різними 
пломбувальними матеріалами. 

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

20. Володіти технікою розкриття порожнини зуба в постійних премолярах. 
21. Володіти технікою розкриття порожнин зубів в  постійних молярах. 
22. Вміти вибрати інструменти для механічної обробки кореневих каналів. 
23. Володіти технікою механічної обробки кореневих каналів. 
24. Володіти технікою медикаментозної обробки кореневих каналів. 
25. Володіти технікою імпрегнаційної обробки кореневих каналів  



26. Вміти приготувати резорцин-формалінову пасту. 
27. Вміти приготувати цинк-евгенолову пасту для пломбування кореневих 

каналів. 
28. Вміти приготувати пасту на основі гідроксиду кальцію  для 

пломбування кореневих каналів. 
29. Володіти технікою пломбування кореневих каналів пастами. 
30. Володіти технікою тимчасового та постійного пломбування кореневих 

каналів пастами. 
31. Володіти технікою пломбування кореневих каналів гутаперчею. 
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