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РЕГЛАМЕНТ 

проведення практично-орієнтованого державного іспиту 

зі спеціальності “Стоматологія” 

 

І. Загальні положення 

 

Державний іспит зі спеціальності «Стоматологія» проводиться за розкладом Навчально-

методичного відділу Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. 

Практично-орієнтований державний іспит є другим етапом державної атестації 

випускників стоматологічного факультету, яка здійснюється відповідно до наказу МОЗ 

України від 29.12.2001 року за № 535 «Про затвердження змін до діючого навчального плану 

підготовки лікарів у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації». Цей етап атестації 

проводиться після отримання результатів ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК-2» з  

Центру тестування при МОЗ України. 

До практично-орієнтованого державного іспиту допускаються студенти, які повністю 

виконали навчальний план, незалежно від результату здачі ліцензійного інтегрованого іспиту 

«КРОК-2». 

За місяць до початку практично-орієнтованого державного іспиту наказом ректора 

формуються державна екзаменаційна комісія та секретаріат.  

 

ІІ. Порядок проведення іспиту 

   

Початок практичного іспиту о 8.00, розподіл груп по кафедрах проводиться в день 

іспиту. 

Практично-орієнтований державний іспит за спеціальністю “Стоматологія” 

проводиться ДЕК у формі комплексного державного іспиту на 5-ти кафедрах 

стоматологічного факультету (6 робочих кабінетів): терапевтичної стоматології, хірургічної  

стоматології, ортопедичної стоматології, дитячої терапевтичної стоматології,  ортодонтії та 

пропедевтики ортопедичної стоматології з 3 профільних дисциплін (ортопедична 

стоматологія, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія). Іспит складається з двох 

частин: 

- перша частина – безпосередньо робота з пацієнтом на іспиті (обстеження та 

встановлення попереднього або кінцевого діагнозу та проведення лікування одного хворого 

стоматологічного профілю); 

- друга частина полягає в оцінюванні у випускника рівня сформованості умінь та  

навичок згідно з переліками відповідно до спеціальності за ОКХ (додатки 3, 4, 5). Студент 

демонструє володіння навичками на муляжах, симуляційних фантомах, навчально-наочних 

матеріалах та вирішує ситуаційні задачі. 

Для підготовки та складання комплексного практично-орієнтованого державного 

іспиту сформовано 6 бригад екзаменаторів, що складаються з  представників кожної кафедри 

та членів державної екзаменаційної комісії. Одна бригада екзаменаторів працює в одному 

кабінеті на одній з кафедр і приймає іспит у групи студентів протягом 1 екзаменаційного дня. 

Студент складає практичні навички з кожної дисципліни (ортопедична стоматологія, 

хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія) спеціальності “Стоматологія” під час 

прийому 1 пацієнта та роботі на фантомі. 

Екзаменаційний матеріал кожної дисципліни складається з 30 білетів з практичними 

навичками, 20 ситуаційних задач, 20 задач з невідкладних станів. З кожної дисципліни студент 

складає 5 практичних навичок, 1 ситуаційну задачу та 1 задачу з невідкладних станів. 

Дані іспиту вносяться в спеціально розроблений протокол практично-орієнтовного 

державного іспиту (додається). 

Правильність виконання практичних навичок оцінюється на підставі порівняння з 

“Алгоритмом виконання”, розробленим для кожної навички. 
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ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО 

ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ЗА КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЮ 

СИСТЕМОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Проведення практично-орієнтованого іспиту у формі державного випускного іспиту 

передбачає виставлення окремих оцінок з кожної дисципліни, що віднесені до державної 

атестації згідно з навчальним планом. 

Практично-орієнтований іспит проводиться у формі комплексного державного іспиту, 

повинна виставлятися одна оцінка за кожну дисципліну, яка входять до комплексу.  

Результат практично-орієнтованого державного іспиту визначається за двома шкалами: 

у балах багатобальної шкали та в оцінках традиційної 4-бальної шкали (5 - «відмінно», 4 - 

«добре», 3 - «задовільно», 2 - «незадовільно»). За рішенням вченої Ради ВНЗ результат у балах 

багатобальної шкали також конвертується у шкалу ЕСТS. 

Усі результати визначаються на основі первинних балів, зафіксованих у індивідуальних 

протоколах проведення та оцінювання іспиту, що затверджені наказом МОЗ України від 

31.01.2005 № 53 «Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення 

державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів 

акредитації за напрямом підготовки «Медицина», відповідно до інструкції  «Інструкція щодо 

оцінювання діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної 

системи організації навчального процесу» 2014 року.  

Первинні бали, внесені до протоколів, визначаються таким чином: Виконання 

практичних навичок та умінь, що перевіряються під час першої частини іспиту, оцінюється 

балами: «1», «0,5» та «0» (виконано, виконано не повністю, не виконано). Бали вносяться до 

індивідуальних протоколів проведення та оцінювання першої частини іспиту. 

Виконання основних умінь і навичок та розв’язання ситуаційних задач, що 

перевіряються під час другої частини іспиту, оцінюється балами "1" та «0» (виконано, не 

виконано). Бали, вносяться до індивідуальних протоколів  проведення та оцінювання другої 

частини іспиту. 

Бали за першу (другу) частину іспиту визначаються як середнє арифметичне усіх балів, 

що зафіксовані у індивідуальних протоколах проведення та оцінювання відповідної частини 

іспиту. Первинні бали за першу (другу) частину іспиту лежать у діапазоні від 0 до 1 і 

округлюються до 2 (двох) знаків після коми. 

Результуючий бал за практично-орієнтований державний іспит визначається як 

добуток середнього арифметичного балів першої (СА1) і другої (СА2) частин іспиту та 

коефіцієнта 200, округлений до цілого значення. Такий результуючий бал є оцінкою 

студента за 200-бальною шкалою. 

 

 

Формула для перерахунку: 

СА1+СА2   .  200  

                                                          2          

 

Примітка . У наказі МОЗ України від 31.01.2005 № 53 зазначено, що під час конвертації 

замість коефіцієнта «200» для спрощення сприйняття результуючого балу застосовувався 

технічний коефіцієнт «5». Після запровадження кредитно-трансферної системи та 

багатобальних шкал застосування цього коефіцієнта призводить до зайвих технічних 

операцій, тому рекомендується одразу конвертувати первинні бали з протоколів у 

багатобальну шкалу. 

 

Бали за практично-орієнтований державний іспит у 200-бальній шкалі конвертуються 

у чотирибальну шкалу за нижченаведеними критеріями. Оцінки за багатобальною та 

чотирибальною шкалами заносяться до відомості екзаменаційної групи. 

 

Критерії встановлення оцінки за традиційною 4-бальною шкалою 
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Оцінка за багатобальною (200) шкалою (при 

застосуванні коефіцієнту конвертації „200") 

Оцінка за чотирибальною 

шкалою 

 

Від 180 до 200 балів 5, "відмінно" 

Від 140 до 179 балів 4,"добре" 

Від 101 до 139 балів 3, "задовільно" 

100 балів і менше 2, "незадовільно" 

 

Конвертація у шкалу ЄКТС (ECTS) 

Під час проведення ранжування студентів бали державних випускних іспитів з 200-

бальної шкали конвертуються у шкалу ЕСТS. Бали шкали ЕСТS у чотирибальну шкалу не 

конвертуються і навпаки.  

 

Ранжування з присвоєнням оцінок «А», «В», «С», «D», «Е» проводиться деканатами 

для усіх студентів одного курсу, які навчаються за однією спеціальністю і успішно склали 

практично-орієнтований іспит. Студенти, які одержали 100 балів і менше (оцінка «2»), не 

вносяться до списку студентів, що ранжуються. Ранжування для визначення оцінки ЕСТS 

здійснюється деканатами за кількістю балів, набраних з практично-орієнтованого іспиту 

(відповідно до обраної форми проведення практично-орієнтованого іспиту може бути одне 

ранжування або декілька). Результати заносяться до відповідних відомостей та протоколів. 

Критерії визначення оцінки ЕСТS 

 

Оцінка ЕСТS Статистичний показник 

«А» Найкращі 10 % студентів 

«В» Наступні 25 % студентів 

«С» Наступні 30 % студентів 

«D» Наступні 25 % студентів 

«E» Останні 10 % студентів 

 

  Після обговорення членами ДЕК результатів комплексного практично-орієнтованого 

державного іспиту зі спеціальності «Стоматологія» оцінки повідомляються студентам. 

  Студенти, які не згодні з результатами державних іспитів, мають право подати заяву 

Голові державної екзаменаційної комісії на апеляцію тільки у  день  державного іспиту. 
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ПЕРЕЛІК НАВИЧОК ЗА ОКХ 

до практично-орієнтованого державного іспиту 

зі стоматології 

дисципліна «Терапевтична стоматологія» 

 

Список 1 (синдроми та симптоми) 

1. Біль в зубах. 

2. Біль в м’яких тканинах щелепно-лицевої ділянки. 

3. Біль в кістках обличчя. 

4. Геморагічний синдром. 

5. Гіперестезія, оскома. 

6. Головний біль. 

7. Жовтяниця. 

8. Задуха та асфіксія. 

9. Запаморочення. 

10. Змінений колір зубів. 

11. Змінений колір шкірних покровів, слизової оболонки порожнини рота. 

12. Зруйновані зуби. 

13. Лихоманка. 

14. Макрохейлія. 

15. Мацерація кутів рота. 

16. Набряковий синдром. 

17. Назубні відкладення. 

18. Наявність інфільтрату в щелепно-лицевій ділянці. 

19. Наявність елементів ураження на шкірі та слизовій оболонці порожнини рота. 

20. Наявність пародонтальної кишені. 

21. Парези, паралічі щелепно-лицевої ділянки. 

22. Порушення смаку. 

23. Порушення чутливості щелепно-лицевої ділянки. 

24. Раневий та норицевий хід 

25. Рухомі зуби. 

26. Сухість слизової оболонки порожнини рота. 

 

Список 2 (Стоматологічні захворювання) 

А) некаріозні ураження твердих тканин зубів 
1 гіперестезія 

2 гіпоплазія емалі 

3 флюороз 

4 ерозія твердих тканин зуба 

5 клиноподібний дефект 

6 патологічне стирання зубів 

7 некроз твердих тканин зуба 

Б) патологія тканин пародонта: 
8 пародонтит 

9 пародонтоз 

10 ідіопатичні захворювання пародонту 

В) патологія  слизової оболонки порожнини рота 
11 виразково-некротичні     ураження СОПР 

12 вторинні бактеріальні захворювання (дифтерія, туберкульоз, сифіліс) 

13   захворювання СОПР при дерматозах з аутоімунним компонентом патогенеза 

(пухирчатка, червоний плескатий лишай, червоний вовчак) 

14   зміни СОПР при алергічних ураженнях 

15   зміни СОПР при інтоксикаціях солями важких металів 

16   симптоматичні   вірусні   захворювання (СНІД, грип, ящур, інфекційний мононуклеоз) 
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17   симптоматичні прояви на СОПР при захворюваннях шлунково-кишкового тракту (виразкова 

хвороба, гастрити, ентерити, коліти, хронічні гепатити) 

18 симптоматичні прояви на СОПР при захворюваннях серцево-судинної системи (недостатність 

кровообігу, есенціальна артеріальна гіпертензія) 

19 симптоматичні прояви на СОПР при захворюваннях ендокринної системи (акромегалія, 

хвороба та синдром Іценка-Кушинга, цукровий діабет) 

20.     симптоматичні прояви на СОПР при захворюваннях крові (анемії, тромбоцитопенічна 

пурпура, лейкози) 

21 симптоматичні прояви на СОПР при гіпо- та авітамінозах 

22 захворювання язика (десквамативний глосит, ромбоподібний глосит, складчастий язик, 

волосатий язик) 

23 неврогенні захворювання язика (глосодинії, гангліоніти) 

24 хейліти самостійні (актинічний, метеорологічний, контактний алергічний, гландулярний, 

ексфоліативний)  

25 хейліти симптоматичні (екзематозний, атопічний)  

Г) передрак СОПР та червоної облямівки губ 

26    облігатні передраки (хвороба Боуена, бородавчатий передрак, обмежений передраковий 

гіперкератоз, хейліт Манганоті) 

27 факультативні передраки 

Список 2.1 (основні стоматологічні захворювання) 

А) патологія зубів 
1   карієс тимчасових та постійних зубів 

2   захворювання пульпи тимчасових та постійних зубів 

3. періодонтит тимчасових та постійних зубів 

4. травматичні ушкодження тимчасових та постійних зубів 

Б) патологія тканин пародонта: 

5. гінгівіт 

В) патологія слизової оболонки порожнини рота 

6. травматичні ураження 

7. вірусні хвороби СОПР (гострий герпетичний стоматит, рецидивуючий герпетичний стоматит, 

оперізуючий лишай) 

8. грибкові захворювання СОПР 

 

Список 2.2.  

Фізіологічні стани та соматичні захворювання, що потребують особливої тактики 

ведення пацієнта 

 

А) Фізіологічні стани 

1. вагітність 

 

Б) Хвороби крові та кровотворних органів 

2. анемії 

3. гемофілія 

4. лейкози 

5. тромбоцитопенічна пурпура 

 

В) Серцево-судинні захворювання: 

6. артеріальна гіпертензія 

7. ревматизм 

8. інфекційний ендокардит 

9. вади серця 

 

Г) Психічні порушення: 

10. гострий психоз, в т.ч. алкогольний делірій 
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11. епілепсія 

 

Д) Хвороби дихальної системи та середостіння 

12. бронхіальна астма 

 

Ж) Хвороби ендокринної системи: 

13. цукровий діабет 

 

З) Патології скелетно-м'язової системи та сполучної тканини 

14. системні васкуліти (геморагічний васкуліт) 

 

І) інфекційні і паразитарні хвороби: 

15.ВІЛ-інфекція/СНІД 

16.вірусні гепатити 

17.дифтерія 

18.правець 

19.сибірка 

20.туберкульоз різної локалізації 

21.холера 

22.чума 

Венеричні захворювання 

23. гонорея 

24. сифіліс 

 

 

Список 3 (невідкладні стани): 

1. асфіксія (у тому числі новонароджених) 

2. гіпертонічний криз 

3. гостра дихальна недостатність 

4. гостра серцева недостатність 

5. непритомність 

6. колапс 

7. коми 

8. набряк Квінке 

9. судоми 

10. шоки 

Список 4 (лабораторні та інструментальні дослідження): 

1. аналіз пунктату новоутворень м'яких тканин і кісток 

2. гістоморфологічне дослідження біоптату лімфатичних вузлів, слинних залоз, слизових 

оболонок, м'яких тканин 

3. глюкоза крові 

4. загальний аналіз крові 

5. загальний аналіз сечі 

6. коагулограма 

7. рентгенологічне дослідження черепу, зубощелепного апарату 

8. сіалографія 

9. цитологічне дослідження органів та тканин зубощелепного апарату 

 

Список 5 (медичні маніпуляції) 

 

1. виконувати штучне дихання, непрямий масаж серця 

2. фіксувати язик; 

3. зупиняти зовнішні кровотечі; 

4. здійснювати первинну обробку ран; 
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5. промивати шлунок, кишечник; 

6. проводити транспортну іммобілізацію; 

7. проводити ін'єкції лікарських речовин (внутрішньом'язове, підшкірне, внутрішньовенне 

струминне та крапельне введення); 

8. вимірювати артеріальний тиск; 

9. проводити первинний туалет новонародженого; 

10.визначати групи крові, резус-належність 

 

Список 5.1 (стоматологічні маніпуляції) 

 

1. ампутація пульпи постійних зубів 

2. видалення зубних нашарувань 

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

4. діагностичне використання барвників 

5. діатермокоагуляція 

6. екстирпація пульпи постійних зубів 

7. електроодонтодіагностика 

8. імпрегнація кореневих каналів 

9. інструментальна обробка кореневих каналів постійних зубів 

10. медикаментозна обробка уражених ділянок слизової оболонки порожнини рота та 

пародонту 

11. накладання одонтотропних паст 

12. накладання та видалення тимчасових пломб та герметичних пов'язок при  лікуванні 

карієсу, пульпіту, періодонтиту 

13. пломбування каріозних порожнин постійних зубів різними пломбувальними матеріалами 

14. пломбування кореневих каналів постійних зубів різними матеріалами 

15. покриття зубів лікувальними та профілактичними лаками, гелями 

16. препарування каріозних порожнин постійних зубів з урахуванням виду пломбувального 

матеріалу 

17. приготування та накладання твердіючих та нетвердіючих пов'язок 

18. проведення інтрадентального електрофорезу 

19.  шліфовка та поліровка пломб з усіх видів пломбувальних матеріалів 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 

до практично-орієнтованого державного іспиту зі стоматології 

дисципліна «Терапевтична стоматологія» 

 

1. Визначення кислотостійкості емалі зубів (ТЕР) 

2. Визначення кислотостійкості емалі зубів (КОШРЕ) 

3. Визначення кислотостійкості емалі зубів (CRT-тест) 

4. Покриття зубів лікувальними та профілактичними лаками, гелями 

5. Препарування каріозних порожнин зубів І класу з урахуванням обраного виду 

пломбувального матеріалу 

6. Препарування каріозних порожнин зубів ІІ класу з урахуванням обраного виду 

пломбувального матеріалу 

7. Препарування каріозних порожнин зубів ІІI класу з урахуванням обраного виду 

пломбувального матеріалу 

8. Препарування каріозних порожнин зубів IV класу з урахуванням обраного виду 

пломбувального матеріалу 

9. Препарування каріозних порожнин зубів V класу з урахуванням обраного виду 

пломбувального матеріалу 

10. Накладання одонтотропних паст 

11. Накладання та видалення тимчасових пломб та герметичних пов’язок при лікуванні 

карієсу, пульпіту, періодонтиту 

12. Пломбування каріозних порожнин постійних зубів амальгамою 

13. Пломбування каріозних порожнин постійних зубів композитами світлового затвердіння 

14. Пломбування каріозних порожнин постійних зубів композитами хімічного затвердіння 

15. Пломбування каріозних порожнин постійних зубів склоіономерними цементами 

16. Електроодонтодіагностика 

17. Ампутація пульпи постійних зубів 

18. Екстирпація пульпи постійних зубів 

19. Інструментальна обробка кореневих каналів зубів технікою „Кроун даун” 

20. Інструментальна обробка кореневих каналів зубів технікою „Степ бек” 

21. Пломбування кореневих каналів однією пастою (тимчасова обтурація) 

22. Пломбування кореневих каналів гутаперчею методом холодної латеральної конденсації 

23. Діагностичне використання барвників 

24. Видалення зубних відкладень за допомогою ультразвуку 

25. Видалення зубних відкладень ручними інструментами 

26. Діатермокоагуляція 

27. Медикаментозна обробка уражених ділянок пародонта 

28. Медикаментозна обробка уражених ділянок СОПР 

29. Приготування та накладання пародонтальних пов'язок 

30. Фінішна обробка пломб з композиту світового та хімічного затвердіння 

31. Фінішна обробка пломб з склоіономерних цементів та амальгами 
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ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ 

до практично-орієнтованого  державного іспиту 

зі стоматології 

дисципліна «Терапевтична стоматологія» 

1. Терапевтична стоматологія. Етапи розвитку  вітчизняної   стоматології.  

2. Організація стоматологічної допомоги в Україні. 

3. Права та обов’язки лікаря-стоматолога. 

4. Організація роботи лікаря-стоматолога терапевта. Кількісні та якісні показники роботи. 

5. Організація стоматологічної допомоги сільському населенню. 

6. Організація стоматологічної допомоги в умовах економічної реформи. 

7. Правові аспекти діяльності лікаря-стоматолога. 

8. Показники стоматологічної захворюваності (розповсюдженість, інтенсивність). Методи 

визначення. 

9. Клінічна анатомія постійних зубів. 

10. Ознаки відмінності різних груп постійних зубів. 

11. Емаль зуба. гістологічна будова, хімічний склад, функції. 

12. Дентин зуба. гістологічна будова, хімічний склад, функції. 

13. Періодонт. Гістологічна будова, функції. 

14. Цемент зуба. Гістологічна будова, хімічний склад, функції. 

15. Пульпа зуба. Вікові особливості та функції. 

16. Пульпа зуба. Гістологічна будова, інервація, кровопостачання. 

17. Періодонт. Вікові особливості будови та функції періодонту. 

18. Пародонт. Гістологічна будова. Інервація, кровопостачання, функції. 

19. Анатомо-топографічна будова слизової оболонки порожнини рота. 

20. Гістологічна будова слизової оболонки порожнини рота. Функції слизової рота. 

21. Фізіологічна роль слини. Мінералізуюча, захисна та очищувальна функції. 

22. Обмін речовин в емалі зуба. Проникність емалі. Шляхи надходження речовин до емалі. 

23. Мінералізація емалі зуба, механізм, вплив різних факторів, значення слини. 

24. Розчинність емалі. Вплив ендогенних та екзогенних факторів. Методи визначення, їх 

клінічне значення. 

25. Демінералізація емалі. Механізм, вплив факторів порожнини рота. 

26. Розвиток зуба. Морфогенез тканин зуба та периодонту. 

27. Топографія порожнин зуба премолярів та молярів. 

28. Топографія порожнин зуба різців та ікол 

29. Пародонт. Анатомо-топографічні особливості. Функції. 

30. Зубний наліт, зубна бляшка. Склад, механізм утворення, вплив на тверді тканини зубів. 

31. Клиноподібні дефекти. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування. 

32. Некроз твердих тканин зубів. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування. 

33. Підвищена чутливість (гіперестезія) твердих тканин зубів. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування. 

34. Поверхневі утворення на зубах (кутикула, пелікула, зубна бляшка). Механізм утворення, 

структура, функціональне значення 

35. Хіміко-паразитарна теорія виникнення карієсу, її суть, позитивні сторони, недоліки. 

36. Фізико-хімічна теорія виникнення карієсу Д.А.Ентіна, її суть, позитивні сторони, 

недоліки. 

37. Теорії виникнення карієсу зубів І.Г.Лукомського, О.Є.Шарпенака, їх суть, позитивні 

сторони, недоліки. 

38. Некаріозні ураження травматичного походження: патологічне стирання, некроз, ерозія 

твердих тканин зубів. Причини, розвиток, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, профілактика. 

39. Сучасні уявлення про розвиток карієсу зубів (праці Є.В.Боровського, В.К.Леонтьєва). 
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40. Слина як біологічне середовище порожнини рота. Хімічний склад слини, його зміни 

під впливом ендогенних та екзогенних факторів. 

41. Роль слини у розвитку карієсу зубів. 

42. Значення мікроорганізмів у розвитку карієсу зубів. 

43. Мікроорганізми порожнини рота в нормі, зміни їх складу під впливом зовнішніх та 

внутрішніх факторів. 

44. Робоча концепція виникнення карієсу А.І.Рибакова. 

45. Класифікація некаріозних уражень зубів. 

46. Фізико-хімічна теорія виникнення карієсу, суть позитивні моменти та недоліки 

47. Некаріозні ураження, що виникають до прорізування зубів. Флюороз зубів. Етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

48. Гіпоплазія зубів. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування та профілактика. 

49. Ерозія емалі. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування. 

50. Карієс зуба. Розповсюдженість та інтенсивність карієсу. Вплив факторів зовнішнього 

середовища на розповсюдженість карієсу. 

51. Середній карієс. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна діагностика, 

лікування. 

52. Хронічний глибокий карієс. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 

53. Гострий глибокий карієс. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 

54. Ремінералізуюча терапія початкового карієсу. Види, механізм дії, показання, методика 

лікування. 

55. Ремінералізуюча терапія карієсу. Застосування препаратів фтору, механізм дії, види 

препаратів, методика лікування. 

56. Помилки та ускладнення при препаруванні каріозних порожнин. Методи запобігання. 

57. Помилки та ускладнення при діагностиці та лікуванні карієсу. 

58. Цинк-фосфатні та силікатні цементи. Фізико-механічні властивості, показання до 

застосування, техніка пломбування. 

59. Цинк-евгенольні цементи. Склад, властивості, показання до застосування. 

60. Амальгама. Фізичні властивості, показання до застосування, методика пломбування. 

61. Склоіономерні цементи, склад, показання до застосування, техніка пломбування. 

62. Композиційні пломбувальні матеріали. Класифікація, особливості будови, властивості, 

показання до застосування. 

63. Композиційні матеріали світлової полімеризації. Склад, фізико-механічні властивості, 

методика пломбування. 

64. Кислотне протравлювання емалі і дентину. Показання, види, кондиціонери, методика 

тотального протравлювання. 

65. Адгезивні системи композиційних матеріалів. Основні види, методика застосування 

адгезивних систем четвертого покоління. 

66. Адгезивні системи композиційних матеріалів. Основні види, методика застосування 

адгезивних систем п’ятого покоління. 

67. Механізм і методика утворення гібридної зони дентину, значення при пломбуванні 

композиційними матеріалами. 

68. Помилки та ускладнення при пломбуванні різними пломбувальними матеріалами 

(цементи, амальгама, композити хімічної полімеризації). 

69. Помилки та ускладнення при роботі з композиційними методами хімічної полімеризації. 

70. Помилки та ускладнення при роботі з композиційними матеріалами світлової 

полімеризації. 

71. Застосування електрофорезу при лікуванні карієсу. Показання, медикаментозні 

препарати, методика проведення. 
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72. Контактний пункт, визначення, функціональне значення, показання до відновлення, 

техніка відновлення. 

73. Сендвіч-техніка при лікуванні карієсу. Види, суть, методика проведення. 

74. Класифікація пульпітів. Загальна симптоматика пульпіту. 

75. Етіологія, патогенез гострого та хронічного пульпіту. 

76. Гіперемія пульпи. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна діагностика, 

лікування. 

77. Гострий обмежений пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 

78. Гострий дифузний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 

79. Гострий гнійний пульпіт. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 

80. Гострий травматичний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 

81. Хронічний фіброзний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 

82. Хронічний гіпертрофічний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 

83. Хронічний гангренозний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 

84. Хронічний конкрементозний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 

85. Пульпіт, ускладнений фокальним періодонтитом. Клініка, патологічна анатомія, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування. 

86. Диференціальна діагностика хронічних форм пульпітів. 

87. Консервативний (біологічний) метод лікування пульпіту: суть, обґрунтування, показання, 

групи медикаментозних препаратів, механізм дії, етапи лікування. 

88. Метод вітальної ампутації пульпи. Суть, обґрунтування, показання, етапи лікування. 

89. Вітальний екстирпаційний метод лікування пульпіту: показання, етапи проведення, 

ускладнення та їх профілактика. 

90. Девітальний метод лікування пульпіту. Суть, механізм дії девіталізуючих паст, 

показання, етапи лікування. 

91. Ендодонтичні інструменти для проходження, розширення та формування кореневих 

каналів. Принципи застосування. 

92. Інструментальна обробка кореневих каналів. «Степ-бек» техніка. 

93. Матеріали для пломбування кореневих каналів, вимоги до них. 

94. Гутаперча. Властивості, види, показання до застосування. Методика пломбування 

методом центрального штифта. 

95. Пломбування кореневих каналів способом латеральної конденсації гутаперчі. 

96. Пломбування кореневих каналів способом вертикальної конденсації гутаперчі. 

97. Помилки та ускладнення при інструментальній обробці кореневих каналів. 

98. Помилки та ускладнення при лікуванні пульпіту, причини розвитку, клініка та їх 

запобігання. 

99. Помилки та ускладнення при інструментальній обробці кореневих каналів. 

100. Філери ті сілери, види, властивості, показання до застосування. 

101. Етіологія, патогенез гострого верхівкового періодонтиту. 

102. Етіологія, патогенез хронічного періодонтиту. 

103. Гострий серозний та гнійний верхівковий періодонтит. Клініка, патологічна анатомія, 

діагностика, диференційна діагностика. 

104. Гострий серозний та гнійний верхівковий періодонтит. Клініка, патологічна анатомія, 

діагностика, диференційна діагностика. 

105. Лікування гострого серозного та гнійного верхівкового періодонтиту. 

106. Хронічний гранулюючий періодонтит. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 
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107. Хронічний грануломатозний періодонтит. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 

108. Загострений хронічний періодонтит. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, 

лікування. 

109. Диференційна діагностика хронічних форм періодонтитів. 

110. Медикаментозна обробка кореневих каналів: групи медикаментів, механізм дії, 

показання до застосування. 

111. Застосування протеолітичних ферментів для лікування гострого та загостреного 

хронічного періодонтиту. 

112. Застосування сорбентів при лікуванні періодонтиту. 

113. Фізичні методи лікування періодонтиту. Види, показання, механізм дії електрофорезу, 

методика використання. 

114. Застосування електричних струмів високої частоти (УВЧ, СВЧ) при лікуванні 

періодонтиту. Види, показання, методика проведення. 

115. Пломбування кореневих каналів термафілом. 

116. Помилки та ускладнення при лікуванні періодонтиту. Причини виникнення, методи 

усунення та запобігання. 

117. Помилки та ускладнення при інструментальній обробці кореневих каналів. 

118. Ускладнення гострого та хронічного періодонтиту. Причини розвитку, їх усунення та 

профілактика. 

119. Значення наукових праць професорів І.Й.Новіка, М.Ф.Данилевського та їх учнів у 

розвитку сучасної пародонтології. 

120. Систематика та номенклатура захворювань пародонта. класифікація професора 

М.Ф.Данилевського. 

121. Місцеві подразники тканин пародонта при генералізованому пародонтиті, методи їх 

усунення. 

122. Значення судинних порушень та мікроциркуляції тканин пародонта в патогенезі 

захворювань пародонта. 

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

124. Значення мікрофлори у розвитку захворювань пародонта. 

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

діагностика, лікування. 

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

діагностика, лікування. 

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

діагностика, лікування. 

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

диференціальна діагностика, лікування. 

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

диференційна діагностика, лікування. 

130. Десквамативний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 

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

діагностика, лікування. 

132. Клініко-рентгенологічні методи діагностики хвороб пародонта. 

133. Клініко-рентгенологічні та лабораторні показники генералізованого пародонтиту 

хронічного перебігу. 

134. Генералізований пародонтит хронічного перебігу. Клініко-лабораторні та 

рентгенологічні показники. 

135. Генералізований пародонтит загостреного перебігу. Клініко-лабораторні та 

рентгенологічні показники. 

136. Пародонтоз. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. 

137. Лабораторні методи діагностики захворювань пародонта. 

138. Диференціальна діагностика гінгівіту, пародонтиту, пародонтозу. 
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139. Основні принципи та план лікування хворого на генералізований пародонтит. 

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

усунення. 

141. Зубний наліт, зубна бляшка. Механізм утворення, структура, вплив на тканини 

пародонта. 

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

хірургічні: кюретаж, його види). 

143. Місцева медикаментозна терапія генералізованого пародонтиту хронічного перебігу. 

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

пародонтиту. 

145. Методи визначення травматичної оклюзії. Тимчасове шинування. 

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

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

застосування. 

148. Основні принципи та план лікування хворого на генералізований пародонтит. Усунення 

місцевих пошкоджуючих факторів. 

149. Місцева медикаментозна терапія генералізованого пародонтиту загостреного перебігу. 

Помилки та ускладнення при лікуванні генералізованого пародонтиту. 

150. Протизапальна терапія симптоматичного гінгівіту в комплексному лікуванні 

генералізованого пародонтиту. 

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

152. Методи лікування пародонтальних кишень. 

153. Хірургічні методи лікування генералізованого пародонтиту. Вакуум-кюретаж, показання, 

методика проведення. 

154. Кюретаж пародонтальних кишень. показання та методика проведення відкритого 

кюретажу. 

155. Гінгівотомія та її види. Показання та методика проведення. 

156. Гінгівектомія та її види. Показання, методика проведення. 

157. Клаптеві операції. Види, показання, методика проведення. 

158. Гідротерапія при лікуванні захворювань пародонта. Види, гідромасаж: показання та 

методика проведення. 

159. Застосування електрофорезу у комплексному лікуванні захворювань пародонта. 

160. Загальне лікування хворого з захворюваннями пародонта. 

161. Помилки та ускладнення при лікуванні генералізованого пародонтиту. 

162. Лікування пародонтозу. 

163. Гістіоцитоз Х: хвороба Летерера-Зіве, Хенда-Шюлера-Крісчена, еозинофільна 

гранулома. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, принципи лікування. 

164. Синдром Папійон-Лефевра. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

165. Профілактика захворювань пародонта. Професійна гігієна порожнини рота. 

166. Гострий катаральний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 

167. Хронічний катаральний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференціальна діагностика, лікування. 

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

диференційна діагностика, лікування. 

169. Виразково-некротичний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 

170. Гангренозний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування. 

171. Кандидоз слизової оболонки порожнини рота. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 

172. Герпетичний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 
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173. Зміни слизової оболонки порожнини рота при серцево-судинних захворюваннях. 

Принципи лікування. 

174. Зміни слизової оболонки порожнини рота при гострому лейкозі. Принципи лікування. 

175. Зміни слизової оболонки порожнини рота при анеміях. Принципи лікування. 

176. Зміни слизової оболонки порожнини рота при гіпо- та авітамінозі А. Принципи лікування. 

177. Зміни слизової оболонки порожнини рота при гіпо- та авітамінозі С. Принципи лікування. 

178. Зміни слизової оболонки порожнини рота при гіпо- та авітамінозі групи В. Принципи 

лікування. 

179. Зміни слизової оболонки порожнини рота при авітамінозі РР. Принципи лікування. 

180. Зміни слизової оболонки порожнини рота при геморагічному синдромі. Принципи 

лікування. 

181. Зміни слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях травної системи. Принципи 

лікування. 

182. Зміни слизової оболонки рота при захворюваннях шлунка та кишечнику. Принципи 

лікування. 

183. Зміни слизової оболонки порожнини рота при гіпо- та авітамінозі групи В. Принципи 

лікування. 

184. Зміни слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонта при цукровому діабеті. 

Принципи лікування. 

185. Диференціальна діагностика виразок слизової оболонки порожнини рота. 

186. Передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота. Класифікація, 

диференційна діагностика, принципи лікування виразкових уражень. 

187. Оперізувальний лишай. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування. 

188. Пухирчаста хвороба. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 

189. Пухирчаста хвороба тільки слизової оболонки порожнини рота. Клініка, діагностика, 

диференціальна діагностика, лікування. 

190. Лейкоплакія. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, 

лікування. 

191. Червоний плоский лишай. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 

192. Клінічні прояви первинного сифілісу в порожнині рота. Діагностика, диференціальна 

діагностика. 

193. Клінічні прояви вторинного сифілісу в порожнині рота. Диференціальна діагностика. 

194. Клінічні прояви третинного сифілісу в порожнині рота. Диференціальна діагностика. 

195. Туберкульоз порожнини рота. Клінічні прояви, діагностика, диференціальна діагностика. 

196. Свинцевий стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування. 

197. Ртутний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування. 

198. Прояви алергії негайного типу в порожнині рота. Ангіо-невротичний набряк Квінке. 

Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 

199. Прояви алергії сповільненого типу в порожнині рота. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування. 

200. Багатоформна ексудативна еритема. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 

201. Ураження слизової оболонки порожнини рота при гострій променевій хворобі. Принципи 

лікування. 

202. Десквамативний глосит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 

203. Контактний алергічний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування 
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204. Метеорологічний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування. 

205. Актинічний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування. 

206. Ексфоліативний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 

207. Хронічна тріщина губи. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування. 

208. Екзематозний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 

209. Лімфедематозний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 

210. Гландулярний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 

211. Синдром Мелькерсона-Россолімо-Розенталя. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

лікування. 

212. Ромбовидний глосит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 

213. Преканцерозний хейліт Манганотті. Етіологія, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування. 

214. Глосодинія. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування. 

215. Етіологія, патогенез СНІДу, прояви у порожнині рота. 

216. Прояви СНІДу в порожнині рота. 

217. Етіологія, патогенез СНІДу. Стоматологічні причини передачі інфекції. 

218. Роль стану гігієни порожнини рота в патогенезі карієсу. 

219. Препарування і пломбування каріозних порожнин I класу. 

220. Препарування і пломбування каріозних порожнин II класу. 

221. Препарування і пломбування каріозних порожнин III класу. 

222. Препарування і пломбування каріозних порожнин IV класу. 

223. Препарування і пломбування каріозних порожнин М класу. 

224. Загальні принципи препарування каріозних порожнин. Їх обґрунтування. 

225. Застосування композиційних матеріалів для відновлення косметичних дефектів емалі та 

дентину (флюороз, гіпоплазія, зміни кольору). 

226. Методи діагностики пульпіту. 

227. Фізичні методи лікування пульпітів. 

228. Лікування періодонтитів багатокореневих зубів з  

229. Хронічні вогнища інфекції в порожнині рота. Механізм виникнення хронічного 

одонтогенного (ротового) сепсису, клініка, діагностика, методи лікування. 

230. Роль нервово-трофічних та обмінних порушень у патогенезі захворювань пародонта. 

231. Роль ендокрінних порушень у патогенезі захворювань пародонта 
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