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Тема 1. Організація стоматологічної допомоги в Україні. Медична 

документація: медична картка стоматологічного хворого (ф.043/О) – медичний, 

науковий і юридичний документ 

Мета: 

Знати: порядок оформлення медичиної документації та організації 

стоматологічної допомоги в Україні; необхідність проведення цієї роботи. 

Вміти: оформити та заповнити картку (ф.043/О) стоматологічного хворого в 

клініці медичного університету 

Основні поняття теми 

Організація стоматологічної допомоги, медична документація. 

Основна література 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., 

Несин А.Ф. Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. 

Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: Медицина, 2010. - 544 с. 

2. Терапевтична стоматологія. М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко,   А.М. 

Політун, Л.Ф.Сідельнікова, О.Ф.Несин. – К.: Здоров’я, 2004. – Т2. – 400 с. 

3. Терапевтическая стоматология: учебник; в 4 т. – Т2. Кариес. Пульпит. 

Периодонтит. Ротовой сепсис / Н.Ф.Данилевский, А.В.Борисенко, А.М.Политун и 

др.; под ред проф. А.В.Борисенко. – К.: Медицина, 2010. – 544 с. 

4. Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., Политун А.М., Сидельникова Л.Ф., 

Несин А.Ф. Терапевтическая стоматология: Учебник; В 4 т. – Пропедевтика 

терапевтической стоматологии. – Киев: Медицина, 2011. – 400 с. 

5. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних 

факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації у двох 

томах / За ред. проф.А.К.Ніколішина. – Т.2. – Полтава: Диосвіт, 2007. – 280 с. 

6. Николаев А.И., Цепов Л.М., Михеева Е.А. Санитарно-гигиенический 

режим в терапевтических стоматологических кабинетах (отделениях). – М.: 

МЕДпресс-информ, 2010. – 240 с. 

Додаткова література. 

1. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична 

стоматологія. – Т. 1. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 302 с. 

2. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і 

діагностика в одонтопатології в клініці терапевтичної стоматології.- Полтава, 

2004. – 164 с. 

3. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних 

факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації у двох 

томах / За ред. проф.А.К.Ніколішина. – Т.1. – Полтава: Диосвіт, 2005. – 392 с. 

Електронні джерела 

http://i-medic.com.ua/index.php?newsid=18352 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/терапевт

ична%20стоматологія/3%20курс/Українська/V%20семестр/1.Організація%20стом

атологічної%20допомоги%20в%20Україні..htm 

Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Яка організація терапевтичної стоматологічної допомоги в Україні? 

2. Види і структура стоматологічних поліклінік. 

3. Функції стоматологічної поліклініки. 
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4. Особливості стоматологічної допомоги сільському населенню. 

5. Основні показники роботи лікаря стоматолога-терапевта. 

6. Децентралізована форма стоматологічного обслуговування населення. 

7. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації стоматологічного кабінету. 

8. Устаткування стоматологічного кабінету. 

9. Правила техніки безпеки при роботі в стоматологічному кабінеті. 

10. Організація робочого місця терапевта-стоматолога. 

Завдання для самостійного опрацювання теми: 

Тема 
практичного 

заняття 

Аудиторна 
самостійна 

робота студента 

Час підготовки 
студента до 

заняття (год.) 

Форми позааудиторної самостійної 
робота 

Обов’язкові та 
однакові для всіх 

студентів 

По вибору 
студента 

Організація 
стоматологічної 
допомоги в 
Україні. 
Медична 
документація: 
медична картка 
стоматологічного 
хворого 
(ф.043/О) – 
медичний, 
науковий і 
юридичний 
документ 

Скласти план 
організації 
стоматологічного 
кабінету. 

Скласти план 
організації 
робочого місця 
стоматолога-
терапевта. 

Скласти план 
раціонального 
розміщення 
устаткування в 
стоматологічному 
кабінеті. 

1 Рішення 
ситуаційних 
задач, тестів, 
алгоритм 
оформлення 
медичної картки. 
Складання 
таблиці, 
алгоритму 
ведення 
медичної 
документації. 
Заповнити 
медичну карту 
(таб.1). 

Огляд літератури 
та інтернет-
видань за темою: 
«Організація 
стоматологічної 
допомоги в 
Україні. 
Медична 
документація: 
медична картка 
стоматологічного 
хворого 
(ф.043/О) – 
медичний, 
науковий і 
юридичний 
документ»  

Таблиця 1 
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Тема 2. Схема обстеження стоматологічного хворого. Основні та допоміжні 

методи обстеження хворого в клініці терапевтичної стоматології 

Мета: 

Знати: основні (огляд, опитування, перкусія, зондування, пальпація, 

рухомість зубів) та допоміжні методи обстеження хворого в клініці терапевтичної 

стоматології. 

Вміти: обстежити стоматологічного хворого терапевтичного профілю, 

застосувавши основні та додаткові методи обстеження. 

Основні поняття теми 

Обстеження стоматологічного хворого, основні, додаткові методи 

обстеження. 

Основна література 

7. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., 

Несин А.Ф. Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. 

Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: Медицина, 2010. - 544 с. 

8. Терапевтична стоматологія. М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко,   А.М. 

Політун, Л.Ф.Сідельнікова, О.Ф.Несин. – К.: Здоров’я, 2004. – Т2. – 400 с. 

9. Терапевтическая стоматология: учебник; в 4 т. – Т2. Кариес. Пульпит. 

Периодонтит. Ротовой сепсис / Н.Ф.Данилевский, А.В.Борисенко, А.М.Политун и 

др.; под ред проф. А.В.Борисенко. – К.: Медицина, 2010. – 544 с. 

10. Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., Политун А.М., Сидельникова Л.Ф., 

Несин А.Ф. Терапевтическая стоматология: Учебник; В 4 т. – Пропедевтика 

терапевтической стоматологии. – Киев: Медицина, 2011. – 400 с. 

11. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних 

факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації у двох 

томах / За ред. проф.А.К.Ніколішина. – Т.2. – Полтава: Диосвіт, 2007. – 280 с. 

12. Николаев А.И., Цепов Л.М., Михеева Е.А. Санитарно-гигиенический 

режим в терапевтических стоматологических кабинетах (отделениях). – М.: 

МЕДпресс-информ, 2010. – 240 с. 

Додаткова література. 

1. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична 

стоматологія. – Т. 1. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 302 с. 

2. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і 

діагностика в одонтопатології в клініці терапевтичної стоматології.- Полтава, 

2004. – 164 с. 

3. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних 

факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації у двох 

томах / За ред. проф.А.К.Ніколішина. – Т.1. – Полтава: Диосвіт, 2005. – 392 с. 

Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Який алгоритм обстеження хворого в клініці терапевтичної стоматології? 

2. Назвіть основні методи обстеження. 

3. Перелічіть додаткові методи обстеження. 

4. Які стоматологічні інструменти та прилади необхідно залучити для 

проведення методів обстеження? 
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Завдання для самостійного опрацювання теми: 

Тема 

практичного 

заняття 

Аудиторна 

самостійна 

робота 

студента 

Час 

підготовки 

студента до 

заняття 

(год.) 

Форми позааудиторної 

самостійної робота 

Обов’язкові 

та однакові 

для всіх 

студентів 

По вибору 

студента 

Схема 

обстеження 

стоматологічного 

хворого. Основні 

та допоміжні 

методи 

обстеження 

хворого в клініці 

терапевтичної 

стоматології 

Заповнення 

медичної 

картки 

хворого, 

прийом 

хворих, 

оформлення 

робочого 

зошиту, 

намалювати 

схему 

обстеження 

стоматологіч-

ного хворого 

1 Рішення 
ситуаційних 
клінічних 
задач, тестів, 
схема 
оформлення 
медичної 
картки, 
використання 
основних та 
допоміжних 
методів 
обстеження 
хворого в 
клініці 
терапевтич-
ної 
стоматології. 
Складання 
таблиці 
(табл.2), 
алгоритму 
ведення 
медичної 
документації. 

Огляд літератури 

та інтернет-

видань за темою: 

«Схема 

обстеження 

стоматологічного 

хворого. Основні 

та допоміжні 

методи 

обстеження 

хворого в клініці 

терапевтичної 

стоматології»  

Таблиця 2 

Складання схеми обстеження стоматологічного хворого 

Методи обстеження стоматологічного хворого 

ОСНОВНІ Інструменти та 

методика 

проведення 

ДОПОМІЖНІ Прилад та 

методика 

проведення 

1. Огляд 

2. Опитування 

3. Перкусія 

4. Зондування 

5. Пальпація 

6. Рухомість зубів 

 1. Рентгенограма 

2. ЕОД 

3. Термопроба 

4. Хімічна проба 

5. Тести фарбування зубів 

6. ТЕР-тест 

7. Люмінесцентна 

діагностика 

8. Трансілюмінація 

9. Реодентографія 
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Тема 3. Зубний наліт та камінь. Виявлення, способи видалення. Проведення 

професійної гігієни 

Мета: 

Знати:  

- причини утворення та склад зубних відкладень; 

- методи виявлення та видалення зубних відкладень; 

- техніку застосування основного стоматологічного інструментарію та 

засобів при виявленні та видаленні зубних відкладень. 

Вміти: 

- скласти план лікування хворого з зубними відкладеннями;  

- провести бесіду з пацієнтом про необхідність своєчасного видалення 

зубних відкладень; 

- корректно роз`яснити пацієнту роль ендо- та екзотоксинів мікроорганізмів 

зубних відкладень в сенсибілізації тканин пародонту та організму в цілому.  

Основні поняття теми 

Професійна гігієна, зубний наліт, зубний камінь, способи видалення. 

Основна література 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., 

Несин А.Ф. Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. 

Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: Медицина, 2010. - 544 с. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Антоненко М.Ю., 

Сідельникова Л.Ф., Несин О.Ф. Терапевтична стоматологія. Т.3. Захворювання 

пародонта. // Київ: «Медицина», 2008, с.118-127, с. 296-315. 520-522. 

3. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Антоненко М.Ю., 

Сідельникова Л.Ф., Несин О.Ф. Терапевтична стоматологія. Т.2. Методи 

обстеження хворого. Карієс, пульпіт, періодонтит, стоматологічні 

вогнищевозумовлені захворювання. // Київ: «Здоров’я», 2004, с.67-73. 

4. Левицкий А.П., Мизина И.К. Зубной налет. // Киев: «Здоровье», - 1987, - 

80 с. 

5. Данілевський М.Ф. і співавтори. Посібник до практичних занять 

захворювання пародонта. // Київ. – 2001. – 192 с. 

6. Грохольский А.П., Кодола Н.А., Центіло Т.Д. Назубные отложения и их 

влияние на зубы и околозубные ткани. – К.: «Здоровье», 2000. – 160 с. 

Додаткова література. 

1. Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В. Заболевания пародонта. // Киев: 

«Здоровье», 2000, с.256-264. 

2. Иванов В.С. Заболевания пародонта. – М.: «Медицина», 1989. – 272 с. 

3. Грохольский А.П., Файзулаев Т.Н. Зубные отложения при болезнях 

пародонта. – Ташкент, 1982. – 72 с. 

4. Данилевский Н.Ф., Магид Е.А., Мухин Н.А., Миликевич В.Ю., Маслак 

Е.Е. Заболевания пародонта. – М.: Медицина, 1999. – 328 с. 

Електронні джерела 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=q-2nyxVQ_4U&NR=1 

http://www.youtube.com/watch?v=gqwJVy77j50&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=BoZo08WSbsQ&feature=related 

http://www.nashaucheba.ru 

http://www.youtube.com/watch?v=BoZo08WSbsQ&feature=related
http://www/
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Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Який склад зубного нальоту? 

2. Який склад зубної бляшки та які строки її дозрівання? 

3. Під яким кутом, до оброблюваної поверхні повернутий різальний край у 

спеціальних кюретках (типу Грейсі) щоб був лише один різальний край? 

4. Які засоби застосовують для медикаментозної детоксикації поверхонь 

коренів? 

5. Чим пояснеюється виражена сенсибілізуюча, протеолітична та токсична 

дія зубного каменю? 

6. Чим ефективно видаляють зубний наліт із межзубних проміжків? 

7. Які засоби зараз використовують для хімічного методу видалення зубного 

каменю? 

8. Які інструменти використовують при інструментальному методі 

видалення зубного каменю? 

9. Від яких чинників залежить інтенсивність утворення та кількість зубного 

нальоту? 

10. За допомогою яких засобів та методів виявляють наявність зубних 

відкладень? 

Завдання для самостійного опрацювання теми: 

Тема 
практичного 

заняття 

Аудиторна самостійна 
робота студента 

Час 
підготовки 
студента до 

заняття 
(год.) 

Форми позааудиторної самостійної 
робота 

Обов’язкові та 
однакові для всіх 

студентів 

По вибору 
студента 

Зубний наліт та 
камінь. 
Виявлення, 
способи 
видалення. 
Проведення 
професійної 
гігієни 

Провести обстеження 
хворого з зубними 
відкладеннями. 
Прийом хворих, 
видалення зубного 
нальоту, зубного 
каменю. Оформлення 
медичної картки 
хворого 

1 Рішення 
ситуаційних 
клінічних задач, 
тестів, 
оформлення 
медичної картки. 
Складання 
таблиці (табл.3). 

Огляд літератури 
та інтернет-
видань за темою: 
«Зубний наліт та 
камінь. 
Виявлення, 
способи 
видалення. 
Проведення 
професійної 
гігієни». 
Підготувати 
презентацію на 
тему: «Гіпотеза 
неспецифічних 
та специфічних 
зубних бляшок. 
Колонізаційна 
резистентність» 

 

Таблиця 3 

 Склад Способи виявлення Способи видалення 

Зубний наліт    

Зубний камінь 

а) над’ясеневий 

   

б) під’ясеневий    
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Тема 4. Клініка, діагностика, диф. діагностика та лікування уражень 

твердих тканин зуба некаріозного походження (заняття №1) 

Мета: 

Знати:  

- класифікацію некаріозних уражень, виникаючих до прорізування зубів; 

етіологію, патогенез гіпоплазії емалі;  

- етіологію, патогенез та клінічні ознаки гіперплазії емалі; етіологію, 

патогенез ендемічного флюорозу зубів;  

- основні клінічні ознаки різних форм  флюорозу зубів; етіологію, патогенез 

та основні клінічні прояви аномалій розвитку і прорізування зубів, зміни їх 

кольору;  

- етіологію, патогенез та основні клінічні  прояви спадкових  порушень 

розвитку зубів; принципи лікування та профілактики некаріозних уражень, 

виникаючих до прорізування зубів. 

Вміти:  

- володіти технікою застосування основного стоматологічного 

інструментарію, матеріалів та використання стоматологічного обладнання у 

терапевтичній стоматології при лікуванні некаріозних уражень твердих тканин 

зуба;  

- володіти навиками правильного виконання стоматологічних маніпуляцій 

при вітальному забарвленню твердих тканин зубів, люмінесцентній 

стоматоскопії;  

- скласти план лікування хворого із некаріозними ураженнями твердих 

тканин зубів;  

- провести бесіду з пацієнтом про необхідність своєчасного лікування 

некаріозних уражень твердих тканин зубів; коректно роз`яснити хворому причини 

виникнення некаріозних уражень твердих тканин зубів;  

- переконати хворого у сприятливому наслідку лікування та застосуванні 

методів профілактики захворювань твердих тканин зубів некаріозного 

походження;  

- досліджувати причиннонаслідкові зв’язки між виникненням уражень 

твердих тканин зубів і спадковими захворюваннями, з місцями проживання 

хворого і відсутністю профілактичних заходів та інше. 

Основні поняття теми 

Клініка некаріозних уражень, що виникли до прорізування зуба, 

диференційна діагностика, лікування. 

Основна література 

1. Н.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко Терапевтична стоматологія – Київ – 

2003.- 462с. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., 

Несин А.Ф. Терапевтическая стоматология. Т.1. – Киев: Медицина, 2007. - 242 с. 

Додаткова література. 

1. А.К. Ніколішин Флюороз зубів -  Полтава – 1999. – 135 с. 

2. М.И. Грошиков. Некариозные пораження тканей зуба. - М.: 

Медицина, 1985, - 171с. 

Електронні джерела 
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http://www.novaknyha.com.ua/book.html?pid=531 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter_dit/lectures_stud/Дит

яча%20терапевтична%20стоматологія/4%20курс/Українська/Некаріозні%20ураже

ння%20зубів.%20Вади%20розвитку%20твердих%20ткани.htm 

http://wnyeventplanner.com/index-60.htm 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Флюороз_(стоматология) 

http://www.stom-estetik.ru/fluoroz.php 

 

Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Надайте поняття некаріозні ураження зубів, що виникли до прорізування 

зубів. 

2. Назвіть класифікацію некаріозних уражень зубів. 

3. Вкажіть основні методи обстеження пацієнта з некаріозними 

ураженнями зубів. 

4. Вкажіть допоміжні методи обстеження пацієнта з некаріозними 

ураженнями зубів. 

5. Назвіть основні ознаки гіпоплазії емалі. 

6. Назвіть основні ознаки  різних форм флюорозу зубів. 

7. Назвіть методи лікування гіпоплазії емалі. 

8. Вкажіть засоби профілактики гіпоплазії емалі. 

9. Перерахуйте методи лікування різних форм  та профілактики 

ендемічного флюорозу зубів. 

10. Назвіть засоби профілактики ендемічного флюорозу зубів. 

Завдання для самостійного опрацювання теми: 

Тема 

практичного 

заняття 

Аудиторна 

самостійна 

робота студента 

Час підготовки 

студента до 

заняття (год.) 

Форми позааудиторної самостійної 

робота 

Обов’язкові та 

однакові для всіх 

студентів 

По вибору 

студента 

Клініка, 

діагностика, диф. 

діагностика та 

лікування 

уражень твердих 

тканин зуба 

некаріозного 

походження 

(заняття №1) 

Прийом хворих, 

оформлення 

медичної 

документації 

1 Рішення 

ситуаційних 

клінічних задач, 

тестів. Вирішити 

письмові 

завдання (табл.4) 

Огляд літератури 

та інтернет-

видань за темою: 

«Клініка, 

діагностика, диф. 

діагностика та 

лікування 

уражень твердих 

тканин зуба 

некаріозного 

походження 

(заняття №1)». 

Створити 

презентацію на 

тему: «Засоби 

загальної та 

індивідувальної 

профілактики 

флюорозу зубів» 

 

http://wnyeventplanner.com/index-60.htm
http://www.stom-estetik.ru/fluoroz.php


14 

 

Таблиця 4 

Некаріозні ураження, 

що виникли до 

прорізування 

Клініка Диференційна 

діагностика 

Лікування 
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Тема 5. Клініка, діагностика, диф. діагностика та лікування уражень 

твердих тканин зуба некаріозного походження (заняття №2) 

Мета: 

Знати: 

- причини виникнення і розвитку уражень твердих тканин зубів 

некаріозного походження; 

- клінічні ознаки уражень твердих тканин зубів некаріозного походження; 

- принципи призначення лікування при ураженні зубів некаріозного 

походження. 

Вміти: 

- володіти технікою застосування основного стоматологічного 

інструментарію при діагностиці уражень твердих тканин зубів некаріозного 

походження;  

- використовувати стоматологічне обладнання при лікуванні уражень 

твердих тканин зубів некаріозного походження; 

- застосовувати стоматологічні матеріали при лікуванні уражень твердих 

тканин зубів некаріозного походження; 

- скласти план обстеження та лікування хворого з ураженнями твердих 

тканин зубів некаріозного походження; 

- скласти план лікування хворого з ураженнями твердих тканин зубів 

некаріозного походження;  

- досліджувати причинно-наслідкові зв’язки між виникненням уражень 

твердих тканин зубів некаріозного походження і загальним станом організму, 

наявністю фонових захворювань, можливих шкідливих впливів на виробництві 

Основні поняття теми 

Клініка некаріозних уражень, що виникли після прорізування зуба, 

диференційна діагностика, лікування 

Основна література 

1. Терапевтична стоматологія. М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко,   А.М. 

Політун, Л.Ф.Сідельнікова, О.Ф.Несин. – К.: Здоров’я, 2004. – Т1. – 400 с. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., 

Несин А.Ф. Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. 

Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: Медицина, 2010. - 544 с. 

3. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична 

стоматологія. – Т. 1. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 302 с. 

4. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і 

діагностика в одонтопатології в клініці терапевтичної стоматології.- Полтава, 

2004. – 164 с. 

5. Мороз К.А. Карієс та некаріозні ураження твердих тканин зубів. Вінниця: 

Нова книга, 2012. – 120с. 

6. Ніколішин А.К. Терапевтична стоматологія. Підручник для 

стоматологічних факультетів. Вінниця: Нова книга, 2012. – 680 с. 

Додаткова література. 

1. Терапевтична стоматологія в тестових питаннях і ситуаційних задачах : 

навчальний посібник / Г. Ф. Білоклицька, Т. Д. Центіло, Т. О. Солнцева [та ін.] ; за 

ред. Г. Ф. Білоклицької. – К. : Грамота, 2011. – 231 с. : іл. 
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Електронні джерела 

intranet.tdmu.edu.ua/.../4. 

mediclab.com.ua/index.php?newsid=10862 

mediclab.com.ua/index.php?newsid=11416 

http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-

odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1 

http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-

razlichnyh-form-periodontita.html?Itemid=76 

http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF

%D1%81%D0%B8%D1%81 

Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Патологічне стирання твердих тканин зуба: етіологія, клініка, 

діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

2. Клиноподібний дефект: етіологія, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, лікування. 

3. Ерозія твердих тканин зуба: етіологія, клініка, діагностика, 

диференціальна діагностика, лікування. 

4. Некроз твердих тканин зуба: етіологія, клініка, діагностика, 

диференціальна діагностика, лікування. 

5. Травматичні ушкодження: класифікація, етіологія, клініка, діагностика, 

диференціальна діагностика, лікування. 

6. Гіперестезія твердих тканин зуба: етіологія, клініка, діагностика, 

диференціальна діагностика, лікування. 

Завдання для самостійного опрацювання теми: 

Тема 
практичного 

заняття 

Аудиторна 
самостійна 

робота студента 

Час підготовки 
студента до 

заняття (год.) 

Форми позааудиторної самостійної 
робота 

Обов’язкові та 
однакові для всіх 

студентів 

По вибору 
студента 

Клініка, 
діагностика, диф. 
діагностика та 
лікування 
уражень твердих 
тканин зуба 
некаріозного 
походження 
(заняття №2) 

Призначити 
засоби для 
зменшення 
підвищеної 
чутливості зубів 
у чоловіка 45-ти 
років. 
Скласти план 
лікування ерозії 
23 зуба у 
пацієнтки 34-х 
років, технічної 
співробітниці 
атомної 
електростанції. 
Скласти план 
лікування 
некрозу твердих 
тканин зубів у 
працівника 

1 Рішення 
ситуаційних 
задач, тестів, 
оформлення 
медичної картки. 
Складання 
таблиці (табл.5). 

Огляд літератури 
та інтернет-
видань за темою: 
«Клініка, 
діагностика, диф. 
діагностика та 
лікування 
уражень твердих 
тканин зуба 
некаріозного 
походження 
(заняття №2)». 
Підготувати 
презентацію на 
тему: 
«Комп’ютерний 
некроз» 

http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1
http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1
http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-razlichnyh-form-periodontita.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-razlichnyh-form-periodontita.html?Itemid=76
http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81
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хімічного 
підприємства. 
Скласти план 
лікування 
клиноподібних 
дефектів 13, 12, 
11, 21, 22, 23 
зубів у жінки 28-
ми років; 
супутнє 
захворювання – 
дифузний зоб 2-
го ступеню. 
Скласти план 
лікування 
перелому 
коронки з 
оголенням 
пульпи 22 зуба у 
чоловіка 34-х 
років, який 
стався 26 годин 
тому. 

 

Таблиця 5 

Некаріозні ураження, 

що виникли після 

прорізування 

Клініка Диференційна 

діагностика 

Лікування 
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Тема 6. Зміни кольору зубів (дисколорити). Причини, види. Методи 

усунення 

Мета: 

Знати: 

- некаріозні ураження, що виникають після прорізування зубів: 

різновидності гіпоплазії емалі, прояви флюорозу на зубах, кольору зубів 

(„тетрациклінові зуби”); 

- зміни кольору зубів, що виникають після прорізування: види нальотів, які 

змінюють колір зубів; 

- зміни кольорів зубів внаслідок використання матеріалів для пломбування 

кореневих каналів, пломб; 

- зміни кольору зубів внаслідок некрозу пульпи, періодонтитів; 

- препарати для професіонального та домашнього відбілювання зубів, 

механізм дії; види відбілювання (вітальне, девітальне); 

- ускладнення при відбілюванні зубів. 

Вміти: 

- діагностувати зміни кольору зубів до прорізування зубів, після 

прорізування; 

- правильно вибирати препарати для професійного та домашнього 

відбілювання; 

- володіти методикою діагностики зміни кольору зубів до та після 

прорізування;  

- технікою професійного та домашнього відбілювання зубів; 

- методикою лікування гіперестезії, як ускладнення при відбілюванні зубів. 

Основні поняття теми 

Дисколорити, методи їх усунення. 

Основна література 

1. Крихели Н.И. Современные методы отбеливания зубов и микроабразии 

эмали в эстетической стоматологии. – 2008. 

2. Борисенко А.В., Неспрядько В.П. Композиционные пломбировочные и 

облицовочные материалы в стоматологии. - Киев: Книга Плюс, 2001. - 200 с. 

3. Данилевський М. Ф., Борисенко А. В. і др.Терапевтична стоматологія Т. 2 

Київ, ВСВ “Медицина” 2010 558с. 

4. Терапевтична стоматологія під ред. Боровського Є. В.- м; “м” – 2008 – 

600с. 

5. Грошиков М.И. Некариозные поражения тканей зуба. - М.: Медицина, 

1985. - 176 с. 

Додаткова література. 

1. Борисенко А.В. Композициоеные пломбировочные материалы: Киев, 

1998.161 с 

2. Пахомов Г.Н. - Первичная профилактика в стоматологии- м; медицина 

1982. 

3. А.К. Ніколішин Флюороз зубів -  Полтава – 1999. – 135 с. 

4. М.И. Грошиков. Некариозные пораження тканей зуба. - М.: Медицина, 

1985, - 171с. 
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5. Л.О. Хоменко, О.Ш. Остапко, О.Ф. Кононович та співавт. Терапевтична 

стоматологія дитячого віку.-Київ: Книга Плюс, 2011. 

Електронні джерела 

http://med-edu.ru/stomat 

http://dental-ss.org.ua 

http://6years.net 

Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Причини дисколоритів. 

2. Методи диференційної діагностики дисколоритів. 

3. Методи професійного та домашнього відбілювання зубів. 

4. Показання та протипоказання відбілювання зубів. 

5. Позитивні та негативні наслідки відбілювання. 

6. Назвіть при яких захворюваннях до та після прорізування зубів 

відбувається зміна їхнього кольору? 

7. Проведіть диференційну діагностику зміни кольору зубів до та після їх 

прорізування. 

8. Методики професійного та домашнього відбілювання зубів. 

9. Які препарати використовуються для відбілювання професійного; в 

домашніх? Який відсоток? 

Завдання для самостійного опрацювання теми: 

Тема 
практичного 

заняття 

Аудиторна 
самостійна 

робота студента 

Час підготовки 
студента до 

заняття (год.) 

Форми позааудиторної самостійної 
робота 

Обов’язкові та 
однакові для всіх 

студентів 

По вибору 
студента 

Зміни кольору 
зубів 
(дисколорити). 
Причини, види. 
Методи усунення 

Оволодіти 
методикою 
використання 
барвників з 
метою 
діагностування; 
некаріозних 
уражень зубів; 
Оволодіти 
технікою 
виконання 
професійного 
відбілювання 
зубів; 
Провести 
курацію хворого 
з дисколоритами 
різного ґенезу; 
Провести 
диференційну 
діагностику 
дисколоритів 
різного ґенезу; 
Скласти план 
лікування 
пацієнта з 
дисколоритом 

1 Рішення 
ситуаційних 
задач, тестів, 
оформлення 
медичної картки. 
Складання 
таблиці (табл.6). 

Огляд літератури 
та інтернет-
видань за темою: 
«Зміни кольору 
зубів 
(дисколорити). 
Причини, види. 
Методи 
усунення». 
Скласти 
презентацію на 
тему: «Корекція 
ускладнень 
професійного та 
домашнього 
відбілювання 
зубів» 

 

 

http://med-edu.ru/stomat
http://dental-ss.org.ua/
http://6years.net/
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Таблиця 6 

Вид дисколориту Метод лікування Переваги методу 

лікування 

Недоліки методу 

лікування 
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Тема 7. Карієс зуба. Визначення поняття. Статистичні показники карієсу 

зубів. Класифікація карієсу 

Мета: 

Знати: поняття карієсу зубів, класифікацію зубів. 

Вміти: класифікувати карієс зубів, визначати статистичні показники карієсу 

зубів. 

Основні поняття теми 

Карієс, статистичні показники. 

Основна література 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., 

Несин А.Ф. Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. 

Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: Медицина, 2010. - 544 с. 

2. Лукиных Л.М. Кариес зубов. – Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2001 – 186 с. 

3. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология: Учебник для студентов 

медицинских вузов (2004). – М.: «Медицинское информационное агентство», 

2004. – 840 с. 

4. Боровский Е.В. Кариес зубов: препарирование и пломбирование. – М.: 

АО Стоматология, 2001. – 144 с. 

5. Борисенко А.В. Кариес зубов. - Киев: Книга Плюс, 2005. – 416 с. 

6. Борисенко А.В. Секреты терапевтической стоматологии. Кариес. 

Пульпит. Периодонтит. – Киев: Медицина, 2011. - 520 с. 

Додаткова література. 

1. Борисенко А.В. Секреты терапевтической стоматологии. – Москва: 

МЕДпресс-информ, 2009. – 320 с. 

2. Борисенко А.В. та співавт. Крок-2. тести з терапевтичної стоматології. – 

Київ: ВСВ «Медицина», 2011. – 288 с. 

3. Лукиных Л.М. Кариес зубов (этиология, клиника, лечение, 

профилактика.). – 2–е изд. – Н. Новгород, 1999. – 168 с. 

4. Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая стоматология. 

– М.: МЕДпресс-информ, 2007. - 928 с. 

5. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична 

стоматологія. – Т. 2. – Полтава: Дивосвіт, 2007. – 302 с. 

6. Овруцкий Г.Д., Леонтьев В.К.  Кариес зуба. - М.: Медицина, 1986. - 144 

с. 

7. Овруцкий Г.Д., Марченко А.И., Зелинская Н.А. Иммунология кариеса 

зубов. - К.: Здоров’я, 1991. - 96 с. 

Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Визначити поняття карієсу зубів. 

2. Яка класифікація карієсу? 

3. Назвіть статистичні показники карієсу. 

Завдання для самостійного опрацювання теми: 

Тема 

практичного 

заняття 

Аудиторна 

самостійна 

робота 

студента 

Час підготовки 

студента до 

заняття (год.) 

Форми позааудиторної 

самостійної робота 

Обов’язкові та 

однакові для 

всіх студентів 

По вибору 

студента 
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Карієс зуба. 

Визначення 

поняття. 

Статистичні 

показники 

карієсу зубів. 

Класифікація 

карієсу 

Провести 

обстеження 

хворих. 

Визначити 

статистичні 

показники 

карієсу зубів у 

них. Скласти 

план 

лікування 

1 Рішення 

ситуаційних 

клінічних 

задачі №1, 

тестів, 

оформлення 

медичної 

картки. 

Складання 

таблиці 

(табл.7), 

ведення 

медичної 

документації. 

Огляд 

літератури та 

інтернет-

видань за 

темою: 

«Карієс зуба. 

Визначення 

поняття. 

Статистичні 

показники 

карієсу зубів. 

Класифікація 

карієсу». 

Сучасний 

погляд на 

проблему. 

Скласти 

презентацію за 

темою: 

«Карієс зубів. 

Поняття» 

Задача №1 

Пацієнт Д., 48 років, звернувся зі скаргами на біль під час їжі у нижній 

щелепі зправа. При огляді з’ясувалось, що у нього 16,226,27,35,48 зуби відсутні, в 

11,21,22,23,46,45 зубах наявні каріозні порожнини на апроксимальних поверхнях, 

в 14,13,24,25,36,37 зубах пломби. Який індекс інтенсивності та розповсюдженості 

карієсу у цього пацієнта; КПУ? 

Таблиця 7 

Класифікація карієсу 

Клінічна По 

локалізації 

За перебігом За 

інтенсивністю 

ураження 

МКБ-10 За 

наявністю 

ускладнень 
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Тема 8. Етіологія та патогенез карієсу. Теорії розвитку карієсу. Сучасний 

погляд на проблему 

Мета: 

Знати: етіологію та патогенез карієсу, теорії розвитку карієсу, сучасний 

погляд на проблему. 

Основні поняття теми 

Теорії карієсу, сучасна теорія. 

Основна література 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., 

Несин А.Ф. Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. 

Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: Медицина, 2010. - 544 с. 

2. Лукиных Л.М. Кариес зубов. – Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2001 – 186 с. 

3. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология: Учебник для студентов 

медицинских вузов (2004). – М.: «Медицинское информационное агентство», 

2004. – 840 с. 

4. Боровский Е.В. Кариес зубов: препарирование и пломбирование. – М.: 

АО Стоматология, 2001. – 144 с. 

5. Борисенко А.В. Кариес зубов. - Киев: Книга Плюс, 2005. – 416 с. 

6. Борисенко А.В. Секреты терапевтической стоматологии. Кариес. 

Пульпит. Периодонтит. – Киев: Медицина, 2011. - 520 с. 

Додаткова література. 

1. Борисенко А.В. Секреты терапевтической стоматологии. – Москва: 

МЕДпресс-информ, 2009. – 320 с. 

2. Борисенко А.В. та співавт. Крок-2. тести з терапевтичної стоматології. – 

Київ: ВСВ «Медицина», 2011. – 288 с. 

3. Лукиных Л.М. Кариес зубов (этиология, клиника, лечение, 

профилактика.). – 2–е изд. – Н. Новгород, 1999. – 168 с. 

4. Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая стоматология. 

– М.: МЕДпресс-информ, 2007. - 928 с. 

5. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична 

стоматологія. – Т. 2. – Полтава: Дивосвіт, 2007. – 302 с. 

6. Овруцкий Г.Д., Леонтьев В.К.  Кариес зуба. - М.: Медицина, 1986. - 144 

с. 

7. Овруцкий Г.Д., Марченко А.И., Зелинская Н.А. Иммунология кариеса 

зубов. - К.: Здоров’я, 1991. - 96 с. 

Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Які теорії карієсу існують? 

2. Які їх недоліки та переваги? 

3. Які відмінності між існуючими та сучасною теорією карієсу? 

4. Назвіть етіологію та патогенез карієсу. 

5. У чому полягають переваги сучасної теоріх карієсу зубів. 
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Завдання для самостійного опрацювання теми: 

Тема 

практичного 

заняття 

Аудиторна 

самостійна 

робота 

студента 

Час підготовки 

студента до 

заняття (год.) 

Форми позааудиторної 

самостійної робота 

Обов’язкові та 

однакові для 

всіх студентів 

По вибору 

студента 

Етіологія та 

патогенез 

карієсу. Теорії 

розвитку 

карієсу. 

Сучасний 

погляд на 

проблему 

Прийом та 
обстеження 
хворих з 
карієсом зубів. 
Скласти план 
лікування. 
Визначити 
основні 
етіологічні 
чинники 
виникнення 
карієсу зубів у 
кожного 
окремого 
хворого. 
Надати 
рекомендації 
по 
запобіганню 
цієї проблеми 
в майбутньому 

1 Рішення 

ситуаційних 

клінічних 

задач, тестів, 

алгоритм 

оформлення 

медичної 

картки 

Складання 

таблиці, 

алгоритму 

ведення 

медичної 

документації. 

Огляд 

літератури та 

інтернет-

видань за 

темою: 

«Етіологія та 

патогенез 

карієсу. Теорії 

розвитку 

карієсу. 

Сучасний 

погляд на 

проблему» 

(табл.8, табл.9) 

Таблиця 8 

Теорії карієсу Головний етіологічний 

чинник, що виділяє автор 

Переваги Недоліки 

    

    

    

Таблиця 9 

Сучасна теорія 

Екзофактори Ендофактори 
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Тема 9. Клініка, діагностика, диф. діагностика, лікування початкового 

карієсу. Ремінералізуюча терапія. Види. Механізм дії 

Мета: 

Знати: механізм кислотного розчинення емалі; патологічну анатомію 

вогнища підповерхневої демінералізації емалі; механізм ремінералізації 

крейдоподібної плями; речовини, які застосовуються для ремінералізуючої 

терапії; основні принципи ремінералізуючої терапії. 

Вміти: володіти технікою виконання вітального забарвлення 

крейдоподібних плям емалі, технікою виконання трансілюмінації тканин зуба, 

методикою проведення ремінералізуючої терапії; діагностувати вогнища 

демінералізації емалі; проводити диференційну діагностику початкового карієсу; 

скласти план лікування початкового карієсу; досліджувати причиннонаслідкові 

зв’язки між розбалансуванням процесів ре- й де мінералізації та мінералізуючим 

потенціалом слини, характером харчування, загальним станом організму 

Основні поняття теми 

Початковий карієс, ремінералізуюча терапія. 

Основна література 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., 

Несин А.Ф. Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. 

Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: Медицина, 2010. - 544 с. 

2. Терапевтична стоматологія. М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко,   А.М. 

Політун, Л.Ф.Сідельнікова, О.Ф.Несин. – К.: Здоров’я, 2004. – Т2. – 400 с. 

3. Терапевтическая стоматология: учебник; в 4 т. – Т2. Кариес. Пульпит. 

Периодонтит. Ротовой сепсис / Н.Ф.Данилевский, А.В.Борисенко, А.М.Политун и 

др.; под ред проф. А.В.Борисенко. – К.: Медицина, 2010. – 544 с. 

4. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична 

стоматологія. – Т. 1. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 302 с. 

5. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і 

діагностика в одонтопатології в клініці терапевтичної стоматології.- Полтава, 

2004. – 164 с. Борисенко А. В. Кариес зубов. – К.: Книга плюс,-2000.- 344 с.  

6. Борисенко А. В. Секреты лечения кариеса зубов. – М.: Книга плюс,-

2003.- 544 с.  

Додаткова література. 

1. Боровский Е. В., Леонтьев В. К. Биология полости рта.- М.: 

Медицинская книга, Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2001.-304 с. 

2. Кнаппвост А. О роли системного и локального фторирования в 

профилактике кариеса. Метод глубокого фторирования // Новое в стоматологии.- 

2004. - № 1. – с.39 – 42. 

3. Лукиных Л.М., Гажва С. И., Казарина Л. Н.  Кариес зубов. - Нижний 

Новгород, 1996. - 127 с. 

4. Пахомов Г.Н. Первичная профилактика в стоматологии. – М.: 

Медицина, 1982, –с.169-178. 

Електронні джерела: 

http://www.dentaworld.ru/articles/nachalnyy_karies_-_klinika_diagnostika_i_ 

lechenie_nachalnogo_kariesa.html 

http://www.32zubika.ru/nachalnyj-karies-37.html 

http://www.dentaworld.ru/articles/nachalnyy_karies_-_klinika_diagnostika_i_%20lechenie_nachalnogo_kariesa.html
http://www.dentaworld.ru/articles/nachalnyy_karies_-_klinika_diagnostika_i_%20lechenie_nachalnogo_kariesa.html
http://www.32zubika.ru/nachalnyj-karies-37.html
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http://www.ruzanadent.ru/karies-v-stadii-pjatna.html 

http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=360 

Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Яке ураження твердих тканин зубів є характерним для початкового карієсу? 

2. Перелічіть основні скарги у хворих на гострий початковий карієс. 

3. Із чим пов’язано виникнення крейдоподібної плями при гострому початковому 

карієсі? 

4. Із чим пов’язана пігментація плями при хронічному початковому карієсі? 

5. Перелічіть основні скарги у хворих на хронічний початковий карієс. 

6. Яка паталого-гістологічна картина початкового карієсу? 

7. Чим обумовлене підповерхневе розташування ділянки демінералізації та 

досить виражений рівень мінералізації поверхневого шару у крейдоподібній 

плямі? 

8. Які методи використовують для діагностики гострого початкового карієсу? 

Завдання для самостійного опрацювання теми: 

Тема 
практичного 

заняття 

Аудиторна 
самостійна 

робота 
студента 

Час 
підготовки 
студента до 

заняття 
(год.) 

Форми позааудиторної 
самостійної робота 

Обов’язкові 
та однакові 

для всіх 
студентів 

По вибору 
студента 

Клініка, 
діагностика, 
диф. 
діагностика, 
лікування 
початкового 
карієсу. 
Ремінералізуюча 
терапія. Види. 
Механізм дії 

Провести 
диференціальну 
діагностику 
крейдоподібних 
плям емалі при 
гострому 
початковому 
карієсі та не 
каріозних 
ураженнях 
(гіпоплазія та 
флюороз). 
Скласти план 
лікування 
гострого 
початкового 
карієсу верхніх 
різців у 19-
річної 
пацієнтки. 
3. Складіть 
дієту для 
профілактики 
карієсу. 

1 Рішення 
ситуаційних 
клінічних 
задач, тестів, 
алгоритм 
оформлення 
медичної 
картки 

Складання 
таблиці, 
алгоритму 
ведення 
медичної 
документації. 
Огляд 
літератури та 
інтернет-видань 
за темою: 
«Клініка, 
діагностика, 
диф. 
діагностика, 
лікування 
початкового 
карієсу. 
Ремінералізуюча 
терапія. Види. 
Механізм дії» 
(табл.А, табл.10) 

 

  

http://www.ruzanadent.ru/karies-v-stadii-pjatna.html
http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=360
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Таблиця А 

Діагноз 
Поверхня 

зуба 

Глибина 

каріозної 

порожнини 

Форма, дно 

та краї 

каріозної 

порожнини 

Зондування 

(консистенція 

дентину 

(емалі) 

Перкусія Термопроба Лікування 

    

 

 

    

 

Таблиця 10 

Початковий карієс Клініка 
Диференційна 

діагностика 
Лікування 

Гострий 

 

   

Хронічний 
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Тема 10. Клініка, діагностика, диф. діагностика, лікування поверхневого 

карієсу 

Мета: 

Знати: анатомо-топографічну межу ураження твердих тканин зуба при 

поверхневому карієсі зубів, клінічні та інструментальні методи обстеження при 

діагностиці та лікуванні поверхневого карієсу зубів, техніку зондування та 

перкусії каріозних зубів, методику термо- та електродіагностики, техніку 

проведення препарування та формування каріозних порожнин при поверхневому 

карієсі, методику пломбування каріозних порожнин при поверхневому карієсі. 

Вміти: скласти план лікування хворого із поверхневим карієсом зубів, 

провести бесіду з пацієнтом про необхідність своєчасного лікування карієсу зубів, 

професійно роз`яснити хворому про сучасні профілактичні заходи у виникненні 

карієсу зубів, провести психотерапевтичну бесіду про необхідність використання 

бормашини для лікування поверхневого карієсу зубів, досліджувати 

причиннонаслідкові зв’язки між помилками підчас лікування поверхневого 

карієсу зубів у найближчі та віддалені строки. 

Основні поняття теми 

Поверхневий карієс, діагностика, лікування. 

Основна література 

1. Борисенко А.В. Кариес зубов. – К.: Книга-плюс, 2000. – 344 с. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова 

Л.Ф., Несин А.Ф. Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. 

Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: Медицина, 2010. - 544 с. 

3. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельнікова 

Л.Ф., Несин О.Ф. Терапевтична стоматологія. К.: Здоров’я, 2004 – Т.2 – 400с. 

4. Терапевтическая стоматология под ред. Боровського Е.В. – М.: «М», 

2002. – 600с. 

5. Борисенко А.В. Секреты лечения кариеса зубов. – М.: Книга плюс – 

2003 – 544с. 

6. Боровский Е.В., Леус П.А. Кариес зубов. М.: Медицина, 1987. 

Додаткова література. 

1. Боровский Е.В., Леонтьев В.К. Биология полости рта – М.: Медицинская 

книга, Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2001, 304с. 

2. Кнаппвост А.О. Роли системного и локального фторирования в 

профилактике кариеса. Метод глубокого фоторирования // Новое в стоматологии. 

– 2004. - №1. – с.39-42. 

3. Лукиных Л.М., Гажва С.М., Казарина Л.Н. Кариес зубов. – Нижний 

Новгород, 1996. – 127с. 

4. Пахомов Г.Н. Первичная профилактика в стоматологии. М.: Медицина, 

1982. – с.169-178. 

Електронні джерела 

http://www.stomfak.ru/detskaya-stomatologiya/lechenie-kariesa.html?Itemid=76 

http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/diagnostika-kariesa-i-

profilakticheskoe-lechenie.html?Itemid=76 

http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/ 

 

http://www.stomfak.ru/detskaya-stomatologiya/lechenie-kariesa.html?Itemid=76
http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/
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Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Яке значення мають суб’єктивні данні при поверхневому карієсі зубів? 

2. Як проводити об’єктивне обстеження каріозних порожнин при 

поверхневому карієсі? 

3. На основі чого можливо поставити діагноз поверхневого карієсу? 

4. Як правильно провести диференціальну діагностику поверхневого карієсу 

зубів?  

5. Який необхідно провести вибір стоматологічного інструментарію та борів 

для препарування і формування каріозної порожнини при поверхневому карієсі 

зубів? 

6. Яким чином проводиться лікування поверхневого карієсу? 

7. Назвіть необхідний пломбувальний матеріал при лікуванні поверхневого 

карієсу зубів. 

Завдання для самостійного опрацювання теми: 

Тема 
практичного 

заняття 

Аудиторна 
самостійна 

робота студента 

Час 
підготовки 
студента до 

заняття (год.) 

Форми позааудиторної 
самостійної робота 

Обов’язкові та 
однакові для 

всіх студентів 

По вибору 
студента 

Клініка, 
діагностика, 
диф. 
діагностика, 
лікування 
поверхневого 
карієсу 

Скласти план 
лікування 
гострого 
поверхневого 
карієсу зубів. 
Скласти план 
лікування 
хронічного 
поверхневого 
карієсу зубів. 
Скласти план 
проведення 
профілактични
х та гігієнічних 
засобів з 
пацієнтами із 
ураженнями 
твердих тканин 
зубів. 

1 Рішення 
ситуаційних 
клінічних 
задач, тестів, 
оформлення 
медичної 
картки 

Складання 
таблиці, 
ведення 
медичної 
документації. 
Огляд 
літератури та 
інтернет-
видань за 
темою: 
«Клініка, 
діагностика, 
диф. 
діагностика, 
лікування 
поверхневого 
карієсу» 
(табл.А1, 
табл.11) 
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Таблиця А1 

Діагноз 
Поверхня 

зуба 

Глибина 

каріозної 

порожнини 

Форма, дно 

та краї 

каріозної 

порожнини 

Зондування 

(консистенція 

дентину 

(емалі) 

Перкусія Термопроба Лікування 

    

 

 

    

 

Таблиця 11 

Поверхневий карієс Клініка 
Диференційна 

діагностика 
Лікування 

Гострий 

 

   

Хронічний 
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Тема 11. Клініка, діагностика, диф. діагностика, лікування середнього 

карієсу. Знеболювання при препаруванні твердих тканин зуба 

Мета: 

Знати: методи знеболення твердих тканин, класифікацію карієсу, відрізнити 

гострий карієс від хронічного, принципи препарування каріозних порожнин, 

пломбувальні матеріали, їх властивості, інструменти для пломбування каріозної 

порожнини, клінічну картину та патоморфологічні зміни при гострому та 

хронічному середньому карієсі, види знеболення, види місцевого знеболення, 

групи  анестетиків, показання та протипоказання  до проведенні  ін’єкційного 

знеболення, механізм дії вазоконстрикторів в анестетиках, протипоказання до 

використання анестетиків з вазоконстрикторами. 

Вміти: володіти технікою застосування основного стоматологічного 

інструментарію, матеріалів та використання стоматологічного обладнання у 

терапевтичній стоматології при лікуванні середнього карієсу; проводити 

диференційну діагностику середнього карієсу, скласти план лікування середнього 

карієсу, правильно відпрепарувати каріозну порожнину, зробити правильний 

вибір пломбувального матеріалу, приготувати його та запломбувати порожнину, 

відполірувати пломбу, досліджувати та розв’язувати проблемні питання в процесі 

клінічного протікання, діагностики та лікування середнього карієсу, володіти 

навиками виконання стоматологічних маніпуляцій під час проведення знеболення 

при препаруванні твердих тканин зуба, обрати необхідний вид адекватного 

знеболення в кожній конкретній ситуації при препаруванні твердих тканин різних 

груп зубів верхньої та нижньої щелепи, проводити ін’єкційні (провідникові, 

інфільтраційні) анестезії  із використанням сучасних анестетиків, провести  

переконливу бесіду з пацієнтом про необхідність проведення анестезії та 

подолання відчуття тривоги, занепокоєння та страху перед її виконанням, 

використати теоретичну базу знань для конкретних клінічних ситуацій 

Основні поняття теми 

Середній карієс,клініка, діагностика, лікування, знеболення 

Основна література. 

1. Борисенко А.В. Карієс, пульпит, периодонтит. – Е.: ВСИ «Медицина», 

2011. – 519 с. 

2. Борисенко А.В. Кариес зубов. – К.: Книга плюс, - 2000. – 344 с. 

3. Борисенко А.В. Секреты кариеса зубов. – М.: Книга плюс, - 2003. – 544 с 

4. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., 

Несин А.Ф. Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. 

Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: Медицина, 2010. - 544 с. 

5. Борисенко А.В. Кариес зубов. – К.: Книга плюс, - 2005. – 416 с. 

6. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична 

стоматологія. – Т. 1. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 302 с. 

7. Дмитриева Л.А. Терапевтическая стоматология. – М.: МЕДпресс-информ, 

2003. – 896 с. 

8. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., 

Несин О.Ф. Терапевтична стоматологія, Том 2. –  Київ: «Здоров’я», 2004 р. - 388 с. 
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9. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М. та ін. Терапевтична 

стоматологія, Том 2, 2е видання, перероблене та доповнене. – Київ: «Здоров’я», 

2010. – 407 с. 

10. Борисенко А.В. Кариес, пульпит, периодонтит, учебное пособие. – 

Киев, ВСИ, «Медицина», 2011 г. – 114-260 с. 

11. Борисенко А.В. Кариес зубов. – Киев: «Книга Плюс», 2000 г. 

12. А.И. Николаев, Л.М. Цепов Практическая терапевтическая 

стоматология, Москва, «МЕДпресс-информ», 2003 г., 542 с. 

13. Практикум з терапевтичної стоматології за заг. ред. проф. А.В. 

Борисенка, Київ, «Книга-плюс», 2011 рік. – 509 с. 

Додаткова література. 

1. Марченко І.С., Правець Т.П. Лікування та профілактика карієсу зубів. – 

Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕСС, 2003. – 312 с. 

2. Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая стоматология. 

– М.: МЕДпресс-информ, 2007. – 928 с. 

3. Николишин А.К. Современные композиционные пломбировочные 

материалы. – Полтава, 1996. - 56 с. 

4. Лукиных Л.М. Кариес зубов (этиология, клиника, лечение, 

профилактика). – 2-е изд. – Н.Новгород, 1999. – 168 с. 

5. Баум Л., Филипс Р.В., Лунд М.Ф. Руководство по практической 

стоматологии. – М.: ОАО «Издательство Медицина», 2005. – 680 с. 

6. Хельвиг Е., Климен Й., Аттин Т. Терапевтическая стоматология. – Львов: 

Галдент, 1999. – 410 с.  

7. А.И. Николаев, Л.М. Цепов Фантомный курс терапевтической 

стоматологии, Москва «МЕДпресс-информ», 2009, - 425 с. 

8. А.И. Николаев Препарирование кариозных полостей: современные 

инструменты, методики, критерии качества, Москва «МЕДпресс-информ», 2006, - 

207 с. 

9. А.В. Борисенко Секреты лечения кариеса и реставрация зубов, М., 

«Книга-плюс», 2002, - 544 с. 

10. Э. Хельвиг, Й. Климек Терапевтическая стоматология. Под ред. А.М. 

Политун, Н.И. Смоляр. Перев. с нем. – Львов, «ГалДент», 1999, - 409 с. 

11. В.Н. Чиликин Новейшие технологии в эстетической стоматологии. – М.: 

«МЕДпресс-информ», 2004, - 96 с. 

12.В.А. Попков, О.В. Нестерова, В.Ю. Решетняк Стоматологическое 

материаловедение, М., «МЕДпресс-информ», 2006, 382 с. 

Електронні джерела 

http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-

ochagovaya-odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1 

http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-

razlichnyh-form-periodontita.html?Itemid=76 

http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF

%D1%81%D0%B8%D1%81 

http://medstandart.net/ browse/1615 

http://intradent.tdmu.edu.ua/…/ 

http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1
http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1
http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-razlichnyh-form-periodontita.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-razlichnyh-form-periodontita.html?Itemid=76
http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81
http://medstandart.net/%20browse/1615
http://intradent.tdmu.edu.ua/%20…/
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http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/42014.html 

http://www.dissecat.com 

http://video-med.ru/node/206 

Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Яке ураження твердих тканин зубів є характерним для середнього 

карієсу? 

2. Які ви знаєте основні методи обстеження хворого з карієсом? 

3. Які ви знаєте додаткові методи обстеження хворого із середнім 

карієсом? 

4. Перелічіть основні скарги у хворих на гострий середній карієс? 

5. Яка патолого-гістологічна картина середнього карієсу? 

6. Які методи застосовують для діагностики середнього карієсу? 

7. З якими захворюваннями слід проводити диференційну діагностику 

середнього карієсу? 

8. Які властивості повинні мати ізолюючі прокладки? 

9. Які особливості пломбування каріозної порожнини в залежності від її 

локалізації? 

10. Яка клініка гострого середнього карієсу? 

11. Яка клініка хронічного середнього карієсу? 

12. З якими захворюваннями диференціюють середній карієс? 

13. Яка диференційна діагностика гострого та хронічного середнього 

карієсу? 

14. Яке лікування середнього карієсу? 

15. Назвіть гілки трійчастого нерва, які інервують зуби верхньої та 

нижньої щелепи та анатомічні орієнтири виходу їх на кістках черепа . 

16. Назвіть особливості структури коміркової кістки альвеолярного 

паростку верхньої та нижньої щелеп 

17. Назвіть механізм передачі нервового імпульсу та виникнення болю 

при препаруванні твердих тканин зуба 

18. Які види знеболення використовуються при препаруванні твердих 

тканин зубів? 

19. Які види  неін'єкційної  анестезії  Ви знаєте? 

20. Перелічіть засоби для премедикації. Вивчіть і запишіть методику 

проведення премедикації, аудіоанальгезії. 

21. Назвіть  групи  засобів , що застосовують для аплікаційного 

знеболення  та механізм їх дії. 

22. Які види ін'єкційного знеболення застосовуються при лікуванні 

карієсу зубів? 

23. Назвіть групи місцевих анестетиків та їх основні властивості. 

24. Які основні засоби використовуються в сучасних анестетиках для 

підсилення їх дії? 

25.Назвіть можливі причини відсутності ефекту знеболення при 

проведенні різних видів анестезії. 

26. Назвіть  можливі помилки та ускладнення  при проведенні анестезій. 

Вкажіть способи їх запобігання та усунення. 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/42014.html%0d
http://www.dissecat.com/
http://video-med.ru/node/206
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27.Назвіть види наркозу та показання до його застосування  при 

препаруванні твердих тканин зуба. 

28.Назвіть види провідникових анестезій на верхній та нижній щелепах  і 

вкажіть групи зубів, які знеболюються ними 

Завдання для самостійного опрацювання теми: 

Тема 

практичного 

заняття 

Аудиторна 

самостійна 

робота студента 

Час 

підготовки 

студента до 

заняття (год.) 

Форми позааудиторної 

самостійної робота 

Обов’язкові 

та однакові 

для всіх 

студентів 

По вибору 

студента 

Клініка, 

діагностика, 

диф. 

діагностика, 

лікування 

середнього 

карієсу. 

Знеболювання 

при 

препаруванні 

твердих 

тканин зуба 

Скласти план 

лікування 

середнього, 

хронічного та 

гострого карієсу 

та обрати 

відповідний 

пломбувальний 

матеріал при 

пломбуванні 13 

зубу. 

Провести 

диференційну 

діагностику 

середнього та 

глибокого 

карієсу, 

використовуючи 

допоміжні 

методи 

діагностики. 

Викладіть 

тактику лікаря-

стоматолога при  

проведенні 

знеболення 12 

зуба у хворого 

72 років, що 

страждає на 

гіпертонічну 

хворобу 

Встановіть 

черговість 

втручань при 

проведенні 

1 Рішення 

ситуаційних 

клінічних 

задач, тестів, 

оформлення 

медичної 

картки 

Складання 

таблиці, 

ведення 

медичної 

документації. 

Огляд 

літератури та 

інтернет-

видань за 

темою: 

«Клініка, 

діагностика, 

диф. 

діагностика, 

лікування 

середнього 

карієсу. 

Знеболювання 

при 

препаруванні 

твердих 

тканин зуба» 

(табл.А2, 

табл.12) 
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санації 

порожнини 

рота. 

 

Таблиця А2 

Діагноз 
Поверхня 

зуба 

Глибина 

каріозної 

порожнини 

Форма, дно 

та краї 

каріозної 

порожнини 

Зондування 

(консистенція 

дентину 

(емалі) 

Перкусія Термопроба Лікування 

    

 

 

    

 

Таблиця 12 

Середній карієс Клініка 
Диференційна 

діагностика 
Лікування 

Гострий 

 

   

Хронічний 
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Тема 12. Клініка, діагностика, диф. діагностика, лікування гострого 

глибокого карієсу. Види лікувальних паст, механізм дії 

Мета: 

Знати: етіологію, патогенез і класифікацію карієсу; основні клінічні ознаки 

гострого глибокого карієсу; методи обстеження хворих на гострий глибокий 

карієс; склад і механізм дії лікування паст; допоміжні методи обстеження 

гострого глибокого карієсу; принципи лікування та профілактики карієсу. 

Вміти: встановити діагноз, провести диференційну діагностику та лікувати 

гострого глибокого карієсу; провести обстеження хворого на гострий глибокий 

карієс; провести диференційну діагностику з іншими видами карієсу; скласти 

індивідуальний план лікування хворого на гострий глибокий карієс; володіти 

технікою використання лікувальних паст; послідовно виконати основні етапи 

препарування каріозної порожнини; доцільно обрати пломбувальний матеріал та 

поставити пломбу; дослідити причиннонаслідкові зв’язки між помилками підчас 

діагностики та лікування гострого глибокого карієсу. 

Основні поняття теми 

Глибокий карієс, клініка, діагностика, лікування, лікувальні пасти. 

Основна література 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., 

Несин А.Ф. Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. 

Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: Медицина, 2010. - 544 с. 

2. Терапевтична стоматологія. М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко,   А.М. 

Політун, Л.Ф.Сідельнікова, О.Ф.Несин. – К.: Здоров’я, 2004. – Т2. – 400 с. 

3. Борисенко А.В. Кариес зубов – К.Книга плюс, 2000 - 342с. 

4. Данилевський М.Ф.,Борисенко А.В.,Політун А.М.,Сідельникова 

Л.Ф,Несін О.Ф. Терапевтична стоматологія том.2, К.Здоров’я, 2004 – 399с. 

5. Боровский Е.В. Кариес зубов: Учебное пособие.- М.1983.-43с. 

6. Терапевтическая стоматология / Е.В.Боровский, В.С.Иванов с соавт/-

М.Медицина, 1998-736с. 

7. Николаев А.И. Цепов Л.М.  Практическая терапевтическая стоматология. 

– Санкт-Петербург, 2001 – 390с. 

Додаткова література. 

1. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична 

стоматологія. – Т. 1. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 302 с. 

2. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і 

діагностика в одонтопатології в клініці терапевтичної стоматології.- Полтава, 

2004. – 164 с. 

3. Борисенко А.В. Секреты лечения кариеса и реставрации зубов.-К.Книга 

плюс, 2002 -535с.  

4. Мельничук Г.М.,Рожко М.М. – Практична одонтологія – Івано-Франківск, 

2004 -  290с. 

5. Николишин А.К. Восстановление (реставрация) и пломбирование зубов 

современными материалами и технологиями. – Полтава, 2001-136 с. 

6. Йоффе Е.  Краткое руководство по клинической эндодонтии.  Новое в 

стоматологии., 1997 №3., с.72 – 139. 
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7. Хоменко Л.А., Биденко Н.В.     Практическая эндодонтия. Инструменты, 

материалы, методы. – К.  Книга плюс, 2002. – 203с.  

Електронні джерела 

http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-

ochagovaya-odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1 

http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-

razlichnyh-form-periodontita.html?Itemid=76 

http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF

%D1%81%D0%B8%D1%81 

Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Дайте визначення гострого глибокого карієсу. 

2. Назвіть основні клінічни ознаки гострого глибокого карієсу. 

3. Назовить основні методи діагностики карієсу. 

4. Назовить додаткові методи діагностики карієсу. 

5.Чому при лікуванні гострого глибокого карієсу застосовують лікувальні 

пасти? 

6. Вкажіть механізм дії лікувальних паст 

7.Коли необхідно лікувати гострий глибокий карієс в два відвідування і 

чому? 

8.Коли можна лікувати гострий глибокий  карієс в одне відвідування і чому? 

Завдання для самостійного опрацювання теми: 

Тема 

практичного 

заняття 

Аудиторна 

самостійна 

робота 

студента 

Час підготовки 

студента до 

заняття (год.) 

Форми позааудиторної 

самостійної робота 

Обов’язкові та 

однакові для 

всіх студентів 

По вибору 

студента 

Клініка, 

діагностика, 

диф. 

діагностика, 

лікування 

гострого 

глибокого 

карієсу. Види 

лікувальних 

паст, механізм 

дії 

Скласти план 

лікування 

гострого 

глибокого 

карієсу 36 

зубу (І клас по 

Блеку). 

Скласти план 

лікування 

гострого 

глибокого 

карієсу12 зубу 

(3 клас по 

Блеку). 

Скласти план 

лікування 

гострого 

глибокого 

каріесу47зубу 

1 Рішення 

ситуаційних 

клінічних 

задач, тестів, 

оформлення 

медичної 

картки 

Складання 

таблиці, 

ведення 

медичної 

документації. 

Огляд 

літератури та 

інтернет-

видань за 

темою: 

«Клініка, 

діагностика, 

диф. 

діагностика, 

лікування 

гострого 

глибокого 

карієсу. Види 

лікувальних 

http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1
http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1
http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-razlichnyh-form-periodontita.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-razlichnyh-form-periodontita.html?Itemid=76
http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81
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(5 клас по 

Блеку). 

паст, механізм 

дії» (табл.А3, 

табл.13) 

 

Таблиця А3 

Діагноз 
Поверхня 

зуба 

Глибина 

каріозної 

порожнини 

Форма, дно 

та краї 

каріозної 

порожнини 

Зондування 

(консистенція 

дентину 

(емалі) 

Перкусія Термопроба Лікування 

    

 

 

    

 

Таблиця 13 

Глибокий карієс Клініка 
Диференційна 

діагностика 
Лікування 

Гострий 

 

   

Хронічний 
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Тема 13. Клініка, діагностика, диф. діагностика, лікування хронічного 

глибокого карієсу 

Мета: 

Знати: клінічні прояви хронічного глибокого карієсу; принципи діагностики 

хронічного глибокого карієсу зубів; теоретичні та практичні підходи до лікування 

хронічного глибокого карієсу. 

Вміти: застосувувати основний стоматологічний інструментарій, матеріали 

та використати стоматологічне обладнання для діагностики та лікування 

хронічного глибокого карієсу; виконувати стоматологічні маніпуляції під час 

діагностики, диференціальної діагностики та лікування хронічного глибокого 

карієсу зубів; провести діагностику, диференціальну діагностику та лікування 

хронічного глибокого карієсу; проводити лікування хронічного глибокого карієсу 

із застосуванням сучасних пломбувальних матеріалів; використати теоретичну 

базу знань для конкретних клінічних ситуацій. 

Основні поняття теми 

Глибокий хронічний карієс, клініка, діагностика, лікування. 

Основна література 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., 

Несин О.Ф. Терапевтична стоматологія, Том 2. –  Київ: «Здоров’я», 2004 р. - 388 с. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М. та ін. Терапевтична 

стоматологія, Том 2, 2е видання, перероблене та доповнене. – Київ: «Здоров’я», 

2010. – 407 с. 

3. Борисенко А.В. Кариес, пульпит, периодонтит, учебное пособие. – Киев, 

ВСИ, «Медицина», 2011 г. – 114-260 с. 

4. Борисенко А.В. Кариес зубов. – Киев: «Книга Плюс», 2000 г. 

5. А.И. Николаев, Л.М. Цепов Практическая терапевтическая стоматология, 

Москва, «МЕДпресс-информ», 2003 г., 542 с. 

6. Практикум з терапевтичної стоматології за заг. ред. проф. А.В. Борисенка, 

Київ, «Книга-плюс», 2011 рік. – 509 с. 

Додаткова література. 

1. А.И. Николаев, Л.М. Цепов Фантомный курс терапевтической 

стоматологии, Москва «МЕДпресс-информ», 2009, - 425 с. 

2. А.И. Николаев Препарирование кариозных полостей: современные 

инструменты, методики, критерии качества, Москва «МЕДпресс-информ», 2006, - 

207 с. 

3. А.В. Борисенко Секреты лечения кариеса и реставрация зубов, М., 

«Книга-плюс», 2002, - 544 с. 

4. Э. Хельвиг, Й. Климек Терапевтическая стоматология. Под ред. А.М. 

Политун, Н.И. Смоляр. Перев. с нем. – Львов, «ГалДент», 1999, - 409 с. 

5. В.Н. Чиликин Новейшие технологии в эстетической стоматологии. – М.: 

«МЕДпресс-информ», 2004, - 96 с. 

6. В.А. Попков, О.В. Нестерова, В.Ю. Решетняк Стоматологическое 

материаловедение, М., «МЕДпресс-информ», 2006, 382 с. 

Електронні джерела 

http://medstandart.net/ browse/1615 

http://intradent.tdmu.edu.ua/…/ 

http://medstandart.net/%20browse/1615
http://intradent.tdmu.edu.ua/%20…/
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http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/42014.html 

http://www.dissecat.com 

http://video-med.ru/node/206 

Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Згадайте анатомічні та анатомо-топографічні особливості всіх груп зубів. 

2. Гістологічна будова твердих тканин зубів. 

3. Яка суб’єктивна картина хронічного глибокого карієсу? 

4. Опишіть об’єктивну клінічну картину хронічного глибокого карієсу. 

5. Які основні та додаткові методи  обстеження застосовують в діагностиці 

хронічного глибокого карієсу? 

6. З якими захворюваннями проводять диференціальну діагностику 

хронічного глибокого карієсу? 

7. Яка схема лікування хронічного глибокого карієсу зубів? 

8. Чим відрізняється лікувальна тактика лікаря-стоматолога при діагнозі 

«Гострий глибокий карієс» від діагнозу «хронічний глибокий карієс»? Пояснити. 

9. Які сучасні пломбувальні матеріали застосовуюсть при лікуванні 

хронічного глибокого карієсу? 

10. Коли застосовують ізолювальні прокладки при лікуванні хронічного 

глибокого карієсу. 

Завдання для самостійного опрацювання теми: 

Тема 

практичного 

заняття 

Аудиторна 

самостійна 

робота 

студента 

Час підготовки 

студента до 

заняття (год.) 

Форми позааудиторної 

самостійної робота 

Обов’язкові та 

однакові для 

всіх студентів 

По вибору 

студента 

Клініка, 

діагностика, 

диф. 

діагностика, 

лікування 

хронічного 

глибокого 

карієсу 

Визначіть 

тактику 

лікаря-

стоматолога 

при лікуванні 

хронічно 

глибокого 

карієсу. 

Встановіть 

черговість 

втручань при 

проведенні 

санації 

порожнини 

рота. 

1 Рішення 

ситуаційних 

клінічних 

задач, тестів, 

алгоритм 

оформлення 

медичної 

картки 

Складання 

таблиці, 

алгоритму 

ведення 

медичної 

документації. 

Огляд літератури 

та інтернет-

видань за темою: 

«Клініка, 

діагностика, диф. 

діагностика, 

лікування 

хронічного 

глибокого 

карієсу» 

(табл.А4, 

табл.14) 

 

  

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/42014.html
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/42014.html
http://www.dissecat.com/
http://video-med.ru/node/206
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Таблиця А4 

Діагноз 
Поверхня 

зуба 

Глибина 

каріозної 

порожнини 

Форма, дно 

та краї 

каріозної 

порожнини 

Зондування 

(консистенція 

дентину 

(емалі) 

Перкусія Термопроба Лікування 

    

 

 

    

 

Таблиця 13 

Глибокий карієс Клініка 
Диференційна 

діагностика 
Лікування 

Гострий 

 

   

Хронічний 
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Тема 14. Особливості лікування карієсу контактних (апроксимальних) 

поверхонь зубів 

Мета: 

Знати: особливості лікування карієсу апроксимальних поверхонь зубів; 

особливості діагностики апроксимального карієсу; причини помилок та 

ускладнень при лікуванні карієсу, клінічні та рентгенологічні ознаки ускладнень 

при лікуванні різних форм карієсу. 

Вміти: застосувувати основний стоматологічний інструментарій, матеріали 

та використовувати стоматологічне обладнання у терапевтичній стоматології при 

лікуванні апроксимального карієсу, виконувати стоматологічні маніпуляції при 

інструментальній та медикаментозній обробці каріозної порожнини зубів з метою 

передбачення помилок та ускладнень, скласти план лікування хворого з 

апроксимальним карієсом, діагностувати апроксимальний карієс, лікувати 

апроксимальний кариєс, використовуючи матриці. 

Основні поняття теми 

Апроксимальний карієс, діагностика, лікування. 

Основна література 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., 

Несин А.Ф. Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. 

Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: Медицина, 2010. - 544 с. 

2. Терапевтична стоматологія. М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко,   А.М. 

Політун, Л.Ф.Сідельнікова, О.Ф.Несин. – К.: Здоров’я, 2004. – Т2. – 400 с. 

3. Терапевтическая стоматология: учебник; в 4 т. – Т2. Кариес. Пульпит. 

Периодонтит. Ротовой сепсис / Н.Ф.Данилевский, А.В.Борисенко, А.М.Политун и 

др.; под ред проф. А.В.Борисенко. – К.: Медицина, 2010. – 544 с. 

4. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична 

стоматологія. – Т. 1. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 302 с. 

5. Борисенко А.В. Кариес зубов. - К.: Книга плюс, 2000. - 344 С. 

Додаткова література. 

1. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і 

діагностика в одонтопатології в клініці терапевтичної стоматології.- Полтава, 

2004. – 164 с. 

2. М.И.Грошиков Профилактика и лечение кариеса зуба, М.: Медицина, 

1980. 

3. А.И.Рыбакова, А.В.Гранин Профилактика кариеса зубов М.: Медицина, 

1976. 

4. В.Р.Окушко Клиническая физиология эмали зубов, Киев: Здоровье, 1984. 

5. Г.И.Разумеева, Е.В.Удовицкая, Н.М.Букреева Первичная профилактика 

стоматологических заболеваний у детей, Киев: Здоровье, 1987. 

6. А.П.Левицкий, И.К.Мизина Зубной налет, Киев: Здоровье 1987. 

7. М.И.Грошиков Некариозные поражения тканей зуба, М.: Медицина, 1985. 

8. А.И.Марченко, Г.Д.Овруцкий, Н.А.Зелинская Иммунология кариеса зуба, 

Киев: Здоровье, 1991. 

Електронні джерела 

http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-

ochagovaya-odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1 

http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1
http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1
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http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-

razlichnyh-form-periodontita.html?Itemid=76 

http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF

%D1%81%D0%B8%D1%81 

Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Як поділяють каріозні порожнини за Блєком? 

2. З яких етапів складається препарування каріозних порожнини? Які бори 

при цьому застосовуються? 

3. З чого складається сформована каріозна порожнина? 

4. Які особливості препарування каріозних порожнини ІІ класу? 

5. Що таке додаткова площадка та як її формувати? Її параметри. 

6. Що використовують додатково при пломбуванні апроксимальних 

порожнин? 

7. Що значить пломбування сендвіч-технікою?  

8. Особливості препарування з використанням тунельного метода. 

9. Які є контактні пункти? Який контактний пункт ми робимо и для чого? 

10. Що таке скрита каріозна порожнина? Як її виявити? 

Завдання для самостійного опрацювання теми: 

Тема 
практичного 

заняття 

Аудиторна 
самостійна 

робота студента 

Час підготовки 
студента до 

заняття (год.) 

Форми позааудиторної самостійної 
робота 

Обов’язкові та 
однакові для всіх 

студентів 

По вибору 
студента 

Особливості 
лікування карієсу 
контактних 
(апроксимальних) 
поверхонь зубів 

Скласти план 
лікування гострого 
середнього карієсу 
36 зуба, порожнина 
розташована на 
апроксимально-
медіальній 
певерхні нижче 
краю ясен.  
Скласти план 

лікування 
хронічного 
середнього карієсу 
15 зубу при умові, 
що каріозна 
порожнина 
розташована на 
апроксимально-
дістальній  
певерхні зуба, 16 
зуб відсутній. 
Скласти план 

лікування гострого 
глибокого карієсу 
26 зуба, порожнина 
розташована на 
апроксимально-
медіальній 
певерхні вище 
екватора зуба.  

1 Рішення 
ситуаційних 
клінічних задач, 
тестів, алгоритм 
оформлення 
медичної картки 

Складання 
таблиці, 
алгоритму 
ведення медичної 
документації. 
Огляд літератури 
та інтернет-
видань за темою: 
«Особливості 
лікування карієсу 
контактних 
(апроксимальних) 
поверхонь зубів» 
(табл.15, 15а) 

 

Таблиця 15 

Апроксимальний карієс 
Особливості 

діагностики лікування 

http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-razlichnyh-form-periodontita.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-razlichnyh-form-periodontita.html?Itemid=76
http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81
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Сусідній зуб відсутній   

Каріозна порожнина 

нижче екватор зуба 

(нижня щелепа) 

  

Каріозна порожнина вище 

екватор зуба (нижня 

щелепа) 

  

 

Таблиця 15а 

Види матричних систем або матриць Методика застосування матриць або 

матричних систем 
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Тема 15. Вибір пломбувального матеріалу при лікуванні карієсу різних 

класів 

Мета: 

Знати: класифікацію каріозних порожнин за Блеком, класифікації 

пломбувальних матеріалів, фізико-хімічні властивості пломбувальних матеріалів 

різних класів. 

Вміти: препарувати та пломбувати каріозні порожнини I, II, V класів з 

урахуванням перебігу каріозного процесу та властивостей обраного 

пломбувального матеріалу, виконувати стоматологічні маніпуляції при 

препаруванні та пломбуванні каріозних порожнин I, II, V класів, обрати 

пломбувальний матеріал та інструменти для пломбування каріозних порожнини I, 

II, V класів, запломбувати каріозні порожнини I, II, V класів, використовуючи 

сучасні пломбувальні матеріали, провести бесіду з пацієнтом про необхідність 

своєчасного лікування карієсу, досліджувати причиннонаслідкові зв’язки між 

помилками підчас лікування карієсу та виникненням ускладнень у найближчі та 

віддалені строки, препарувати та пломбувати каріозні порожнини III, IV класів з 

урахуванням перебігу каріозного процесу та властивостей обраного 

пломбувального матеріалу, виконувати стоматологічні маніпуляції при 

препаруванні та пломбуванні каріозних порожнин III та IV класів, обрати 

пломбувальний матеріал та інструменти для пломбування каріозних порожнини 

III та IV класів, запломбувати каріозні порожнини III, IV класів, використовуючи 

сучасні пломбувальні матеріали, провести бесіду з пацієнтом про необхідність 

своєчасного лікування карієсу 

Основні поняття теми 

Пломбувальний матеріал, класифікація по Блеку. 

Основна література 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., 

Несин А.Ф. Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. 

Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: Медицина, 2010. - 544 с. 

2. Терапевтична стоматологія. М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко,   А.М. 

Політун, Л.Ф.Сідельнікова, О.Ф.Несин. – К.: Здоров’я, 2004. – Т2. – 400 с. 

3. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична 

стоматологія. – Т. 1. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 302 с. 

4. Борисенко А.В. Композиційні пломбувальні матеріали.- К.: Книга плюс, 

1998.- 168 с. 

5. Борисенко А.В. Кариес зубов.- О.О.О.Книга плюс, 2000-342 с. 

6. Борисенко А.В. Секреты лечения кариеса и реставрации зубов.ООО 

«Книга плюс»,2003-544с. 

Додаткова література. 

1. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і 

діагностика в одонтопатології в клініці терапевтичної стоматології.- Полтава, 

2004. – 164 с. 

2. Дубова М.А., Санова А.В. Расширение возможностей эстетической 

реставрации зубов. Нанокомпозиты: Учеб.пособие. – СПб., 2005. – 144 с. 

3. Николишин А.К. Восстановление и пломбирование зубов современными 

материалами и технологиями. - Полтава, 2001. - 176 с. 
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4. Макеева И.М. Влсстановление зубов светоотверждаемыми материалами.- 

М.:Стоматология, 1997- 72 с. 

5. Магид Е.А.,Мухин П.А. Фантомный курс терапевтической стоматологии. 

Атлас.- М.: Медицина, 1996- 306 с. 

6. Биденко Н. В. Стеклоиономерные материалы и их применение в 

стоматологии.- О.О.О.Книга плюс, 2003-144 с. 

Електронні джерела 

http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-

ochagovaya-odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1 

http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-

razlichnyh-form-periodontita.html?Itemid=76 

http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF

%D1%81%D0%B8%D1%81 

Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Класифікація каріозних порожнин за Блеком. 

2. Класифікація карієсу. 

3. Класифікація пломбувальних матеріалів. 

4. Класифікація фотополімерних пломбувальних матеріалів. 

5. Принципи, за якими слід обирати пломбувальний матеріал для 

пломбування каріозних порожнин I, II, V та ІІІ, ІV класів. 

6. Додаткові засоби, які можна використовувати при пломбуванні порожнин 

I, II, V та ІІІ, ІV класів. 

7. Техніки препарування каріозних порожнини I, II, V та ІІІ, ІV класів. 

8. Техніки пломбування каріозних порожнини I, II, V та ІІІ, ІV класів. 

9. Інструменти, які використовуються для пломбування каріозних 

порожнин. 

10. Ускладнення при пломбуванні каріозних порожнин I, II, V та ІІІ, ІV 

класів. 

11. Клініка та лікування ускладнень, що виникли внаслідок невірного 

вибору пломбувального матеріалу. 

Завдання для самостійного опрацювання теми: 

Тема 
практичного 

заняття 

Аудиторна 
самостійна 

робота студента 

Час підготовки 
студента до 

заняття (год.) 

Форми позааудиторної самостійної 
робота 

Обов’язкові та 
однакові для всіх 

студентів 

По вибору 
студента 

Вибір 
пломбувального 
матеріалу при 
лікуванні карієсу 
різних класів 

Обрати 
пломбувальний 
матеріал для 
пломбування 
каріозної 
порожнини І 
класу у 26 зубі. 
Обрати 
пломбувальний 
матеріал для 
пломбування 
каріозної 
порожнини ІІ 
класу у 15 зубі. 

1 Рішення 
ситуаційних 
клінічних задач, 
тестів, алгоритм 
оформлення 
медичної картки 

Складання 
таблиці, 
алгоритму 
ведення 
медичної 
документації. 
Огляд літератури 
та інтернет-
видань за темою: 
«Вибір 
пломбувального 
матеріалу при 
лікуванні карієсу 
різних класів» 

http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1
http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1
http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-razlichnyh-form-periodontita.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-razlichnyh-form-periodontita.html?Itemid=76
http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81
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Діагноз: гострий 
глибокий карієс 
15 зуба. 
Обрати 
пломбувальний 
матеріал для 
пломбування 
каріозної 
порожнини V 
класу у 36 зубі. 
Діагноз: 
хронічний 
глибокий карієс 
36 зуба 
Обрати 
пломбувальний 
матеріал для 
пломбування 
каріозної 
порожнини ІІІ 
класу у 22 зубі. 
Обрати 
пломбувальний 
матеріал для 
пломбування 
каріозної 
порожнини ІV 
класу у 11 зубі. 
Діагноз: гострий 
глибокий карієс 
11 зуба. 
Обрати 
пломбувальний 
матеріал для 
пломбування 
каріозної 
порожнини ІІІ 
класу у 43 зубі. 
Діагноз: 
хронічний 
глибокий карієс 
43 зуба 

(складення 
табл.16) 

Таблиця 16 

Класифікація по Блеку Пломбувальний матеріал Обгрунтування 
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Тема 16. Множинний карієс. Загальне лікування карієсу зубів. 

Профілактика 

Мета: 

Знати: клінічні прояви множинного карієсу; принципи діагностики  

множинного карієсу зубів; теоретичні та практичні підходи до лікування 

множинного карієсу. 

Вміти: застосувувати основний стоматологічний інструментарій, лікувальні 

засоби та використати стоматологічне обладнання для діагностики та лікування 

множинного карієсу; виконувати стоматологічні маніпуляції під час діагностики, 

диференціальної діагностики та лікування множинного карієсу зубів; провести 

діагностику, диференціальну діагностику множинного карієсу; проводити 

загальне лікування множинного карієсу із застосуванням сучасних підходів та 

засобів; використовувати теоретичні знання для конкретних клінічних ситуацій. 

Основні поняття теми 

Множинний карієс, загальне лікування карієсу зубів, профілактика. 

Основна література 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., 

Несин О.Ф. Терапевтична стоматологія. Том 2. –  Київ: «Здоров’я», 2004. - 388 с. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М. та ін. Терапевтична 

стоматологія. Том 2. – Київ: «Здоров’я», 2010. – 407 с. 

3. Борисенко А.В. Кариес, пульпит, периодонтит. Учебное пособие. – Киев, 

ВСИ, «Медицина», 2011 . – 260 с. 

4. Борисенко А.В. Кариес зубов. – Киев: «Книга Плюс»- 2000. 

5. Практикум з терапевтичної стоматології під ред. проф. А.В. Борисенка, 

Київ- «Книга-плюс».- 2011. – 509 с. 

Додаткова література. 

1. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична 

стоматологія. – Т. 1. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 302 с. 

2. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і 

діагностика в одонтопатології в клініці терапевтичної стоматології.- Полтава, 

2004. – 164 с. 

3. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних 

факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації у двох 

томах / За ред. проф.А.К.Ніколішина. – Т.1. – Полтава: Диосвіт, 2005. – 392 с. 

4. Николаев А.И., Цепов Л.М.   Практическая терапевтическая 

стоматология. Москва.- «МЕДпресс-информ».- 2010.- 940 с. 

5. Николаев А.И.  Препарирование кариозных полостей: современные 

инструменты, методики, критерии качества.-Москва.-«МЕДпресс-информ».- 2006. 

- 207 с. 

6. Борисенко  А.В. Секреты лечения кариеса и реставрация зубов. М.- 

«Книга-плюс».- 2002.- 544 с. 

7. Э. Хельвиг, Й. Климек Терапевтическая стоматология. Под ред. Политун 

А.М., Смоляр Н.И.. Перев. с нем. – Львов.- «ГалДент».-1999. - 409 с. 

8. Чиликин В.Н. Новейшие технологии в эстетической стоматологии. – М.: 

«МЕДпресс-информ».- 2004.- 96 с. 
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9. Попков В.А., Нестерова О.В., Решетняк В.Ю.  Стоматологическое 

материаловедение/ Москва.- «МЕДпресс-информ».- 2006.- 382 с. 

Електронні джерела 

http://medstandart.net/ browse/1615 

http://www.twirpx.com/file/276589/ 

http://www.lvrach.ru/2000/10/4526386/ 

http://www.eurolab.ua/diseases/2371/ 

http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=7981370 

http://intradent.tdmu.edu.ua/…/ 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter_dit/lectures_stud/профілакт

ика%20стоматологічних%20захворювань/3%20курс/Русский/7Организация 

http://www.apteka.ua/article/33154 

http://compendium.com.ua/ 

http://www.umj.com.ua/ 

http://medicalplanet.su/stomatology/16.html 

http://topmedicinfo.ru/diagnostika-i-differencialnaya-diagnostika-kariesa-zubov-i-ego-

oslozhnenij-mixalchenko-v-f-rukavishnikova-l-i-trigolos-n-n-2006-g-stomatolog 

http://www.dissecat.com 

http://www.webstatsdomain.com/domains/www.dissercat.com/ 

http://video-med.ru/node/27 

Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Що таке множинний карієс? 

2. Які фактори дають передумови для виникнення множинного карієсу? 

3. Методи первинної профілактики карієсу. 

4. Задачі стоматологічної служби при проведенні фторування питної води. 

5. Які існують методи індивідуальної профілактики карієсу. 

6. Які засоби застосовують для попередження карієсу? Етапи санітарно-

просвітньої роботи в дитячих колективах. 

7. Як запроваджується санітарно-просвітна робота для дорослого 

населення? 

8. Форми наглядної агітації при проведенні санітарно-просвітньої роботи. 

9. Вкажіть принципи та засоби, що застосовуються для загального лікування 

карієсу.  

10. Визначте фактори, що необхідно враховувати  при раціональному 

харчуванні пацієнта з множинним карієсом. 

11. Визначте значимість основних мінеральних речовин та вітамінів в 

раціональному харчуванні пацієнта з множинним карієсом. 

12. Визначте методи, що застосовуються для стимуляції організму при 

загальному лікуванні карієсу. 

Завдання для самостійного опрацювання теми: 

Тема 
практичного 

заняття 

Аудиторна 
самостійна 

робота студента 

Час підготовки 
студента до 

заняття (год.) 

Форми позааудиторної самостійної 
робота 

Обов’язкові та 
однакові для всіх 

студентів 

По вибору 
студента 

Множинний 
карієс. Загальне 
лікування карієсу 
зубів. 

Зазначте тактику 
лікаря-
стоматолога при 
лікуванні 

1 Рішення 
ситуаційних 
клінічних задач, 
тестів, алгоритм 

Складання 
таблиці, 
алгоритму 
ведення 

http://medstandart.net/%20browse/1615
http://www.twirpx.com/file/276589/
http://www.lvrach.ru/2000/10/4526386/
http://www.eurolab.ua/diseases/2371/
http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=7981370
http://intradent.tdmu.edu.ua/%20…/
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter_dit/lectures_stud/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C/3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/7%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter_dit/lectures_stud/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C/3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/7%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.apteka.ua/article/33154
http://compendium.com.ua/
http://www.umj.com.ua/
http://medicalplanet.su/stomatology/16.html
http://topmedicinfo.ru/diagnostika-i-differencialnaya-diagnostika-kariesa-zubov-i-ego-oslozhnenij-mixalchenko-v-f-rukavishnikova-l-i-trigolos-n-n-2006-g-stomatolog
http://topmedicinfo.ru/diagnostika-i-differencialnaya-diagnostika-kariesa-zubov-i-ego-oslozhnenij-mixalchenko-v-f-rukavishnikova-l-i-trigolos-n-n-2006-g-stomatolog
http://www.dissecat.com/
http://www.webstatsdomain.com/domains/www.dissercat.com/
http://video-med.ru/node/27
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Профілактика множинного  
карієсу. 
Встановіть 
черговість 
втручань при 
проведенні 
санації 
порожнини рота. 

оформлення 
медичної картки 

медичної 
документації. 
Огляд літератури 
та інтернет-
видань за темою: 
«Множинний 
карієс. Загальне 
лікування карієсу 
зубів. 
Профілактика» 
(табл.17) 

 

Таблиця 17 

Множинний 

карієс 

Лікування Профілактика 

місцеве загальне індивідуальна загальна 
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Тема 17. Помилки та ускладнення при лікуванні карієсу зубів 

Мета: 

Знати: класифікацію каріозних порожнин за Блеком; топографо-анатомічні 

взаємовідношення тканини зуба, з урахуванням класу каріозних порожнин; 

особливості етапів препарування каріозних порожнин в залежності від глибини та 

перебігу карієсу; фізико-хімічні властивості основних груп пломбувальних 

матеріалів, їх недоліки та переваги, техніку роботи; помилки та ускладнення, які 

виникають під час діагностики та лікування карієсу зубів в найближчі та віддалені 

терміни. 

Вміти: діагностувати карієс в залежності від перебігу захворювання та 

глибини пошкодження твердих тканин зуба; препарувати каріозні порожнини I-V 

класів; підбирати необхідний пломбувальний матеріал в залежності від перебігу 

захворювання, глибини пошкодження твердих тканин зуба та класу каріозної 

порожнини; володіти технікою анастезії твердих тканин зуба при лікуванні 

карієсу; накладати кофердам; знеболювати при лікуванні карієсу зубів; 

відновлювати контактні пункти із застосуванням матричних систем та 

розклинюванням зубів; володіти методикою відкритої та закритої сендвіч-техніки, 

накладання лікувальної, ізолювальної прокладки; підбирати кольори 

пломбувальних матеріалів, згідно с естетично-оновлювальними вимогами; 

відновлювати топографо-анатомічні взаємоузгодження твердих тканин зубів з 

антагоністами та функцією СНЩС (скроне-нижньощелепного суглоба); 

проводити диференціальну діагностику карієсу зубів з іншими захворюваннями 

зубів; аналізувати  взаємозв'язок між глибиною та перебігом карієсу зубів та 

топографо-анатомічною структурою зубів; проводити диференційну діагностику 

між каріозними та некаріозними ураженнями твердих тканин зуба. 

Основні поняття теми 

Карієс, помилки, ускладнення. 

Основна література 

1. Терапевтична стоматологія. М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко, А.М. 

Політун, Л.Ф.Сідельнікова, О.Ф.Несин. – К.: Здоров’я, 2004. – Т2. – 400 с. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельнікова Л.Ф., Несин 

О.Ф. Терапевтична стоматологія. К.: ВСВ «Медицина», 2010 – Т2. – 257с. 

3. Борисенко А.В. Кариес зубов. – К.: Книга плюс, - 2000. – 344с. 

4. Борисенко А.В. Композиционные пломбировочные материалы. – К. – 2000. 

– 97с. 

5. Николишин А.К. Особенности восстановления и полмбирования зубов при 

кариесе и кариесоподобных поражениях. – К.: Восстановление (реставрация) и 

пломбирование зубов современными материалами и технологиями. - Полтава, 2001. 

С. 90-110. 

Додаткова література. 

1. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична 

стоматологія. – Т. 1. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 302 с. 

2. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і 

діагностика в одонтопатології в клініці терапевтичної стоматології.- Полтава, 2004. – 

164 с. 
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3. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних 

факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації у двох томах 

/ За ред. проф.А.К.Ніколішина. – Т.1. – Полтава: Диосвіт, 2005. – 392 с. 

4. Пахомов Г.Н. Первичная профилактика в стоматологии. М.: Медицина, 192. 

– с. 169-178. 

5. Леонтьев В. К. Профилактика стоматологических заболеваний // 

Терапевтическая стоматология: Учебник для студентов медицинских вузов / Под 

ред. Е. В. Боровского. — М.: «Медицинское информационное агентство», 2002. — 

840 с. 

6. Курякина Н. В. Терапевтическая стоматология детского возраста. — 

Москва, 2001. — ISBN 5-86093-054-2 

7. Лукиных Л.М. Кариес зубов. – Нижний Новгород, 2001. – 188с. 

Електронні джерела: 

http://www.medissa.ua/pages/preventing-tooth-

decay?gclid=CLjmyOLvkbICFYZ2cAodDUcA3w 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0

CEEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dcm.ru%2Flechenie_kariesa.html&ei=265AUK

uTCqeE4gSj04GwAQ&usg=AFQjCNHNjg9nCMqg_njRFiGs3xcF5ers7Q&sig2=QSG-

54QmWUrlcQn4dM4cBw 

http://vmk-med.com/konserv/732 

Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Класифікація помилок і ускладнень, що виникають під час діагностики та 

лікування карієсу. 

2. Тактика стоматолога у разі перфорації дна та стінок каріозної порожнини 

зуба. 

3. Причини ушкодження ясеного краю під час лікування карієсу. 

4. Причини розвитку післяопераційної чутливості зубів. 

5. Причини розвитку вторинного карієсу після лікування карієсу зубів. 

6. Які особливості препарування каріозних порожнин різних класів, в 

залежності від вибору пломбувального матеріалу і діагнозу. 

7. Контактний пункт. Його призначення, види, функція. Визначити роль 

контактного пункту при пломбуванні каріозних порожнин II, III, IV класів. 

8. Назвати пломбувальні матеріали, які застосовують для пломбування 

каріозних порожнин різних класів, їх функціональне призначення, фізико-хімічні 

властивості. 

9. Назвати етапи пломбування каріозних порожнин різних класів. 

Завдання для самостійного опрацювання теми: 

Тема 
практичного 

заняття 

Аудиторна самостійна 
робота студента 

Час 
підготовки 
студента до 

заняття 
(год.) 

Форми позааудиторної самостійної 
робота 

Обов’язкові та 
однакові для всіх 

студентів 

По вибору 
студента 

Помилки та 
ускладнення при 
лікуванні карієсу 
зубів 

Проведіть роботу над 
помилкою при перфорації 
каріознох порожнини 26 
зуба при лікуванні 
гострого глибокого 
карієсу 26 зуба, що 
ускладнився пульпітом 
при проведенні 

1 Рішення 
ситуаційних 
клінічних задач, 
тестів, алгоритм 
оформлення 
медичної картки 

Складання 
таблиці, 
алгоритму 
ведення 
медичної 
документації. 
Огляд літератури 
та інтернет-

http://www.medissa.ua/pages/preventing-tooth-decay?gclid=CLjmyOLvkbICFYZ2cAodDUcA3w
http://www.medissa.ua/pages/preventing-tooth-decay?gclid=CLjmyOLvkbICFYZ2cAodDUcA3w
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dcm.ru%2Flechenie_kariesa.html&ei=265AUKuTCqeE4gSj04GwAQ&usg=AFQjCNHNjg9nCMqg_njRFiGs3xcF5ers7Q&sig2=QSG-54QmWUrlcQn4dM4cBw
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dcm.ru%2Flechenie_kariesa.html&ei=265AUKuTCqeE4gSj04GwAQ&usg=AFQjCNHNjg9nCMqg_njRFiGs3xcF5ers7Q&sig2=QSG-54QmWUrlcQn4dM4cBw
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dcm.ru%2Flechenie_kariesa.html&ei=265AUKuTCqeE4gSj04GwAQ&usg=AFQjCNHNjg9nCMqg_njRFiGs3xcF5ers7Q&sig2=QSG-54QmWUrlcQn4dM4cBw
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dcm.ru%2Flechenie_kariesa.html&ei=265AUKuTCqeE4gSj04GwAQ&usg=AFQjCNHNjg9nCMqg_njRFiGs3xcF5ers7Q&sig2=QSG-54QmWUrlcQn4dM4cBw
http://vmk-med.com/konserv/732
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неадеватної анестезії. видань за темою: 
«Помилки та 
ускладнення при 
лікуванні карієсу 
зубів» (табл.18) 

 

Таблиця 18 

Перелік помилок та 

ускладнень при лікуванні 

карієсу 

Профілактика їх 

виникнення 

Методика виправлення 

(корегування) помилок 
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Тема 18. Патологічна анатомія карієсу зубів 

Мета: 

Знати: патолого-анатомічні зміни, що відбуваються в тканинах зуба при 

різній глибині ураження та в залежності від перебігу; гістологічну будову твердих 

тканин зуба; механізм демінералізації емалі; сучасну теорію розвитку карієсу 

зубів; генез та структуру прозорого і вторинного іррегулярного дентинів; клініко-

морфологічні ознаки початкового, поверхневого, середнього і глибокого карієсу 

зубів гострого та хронічного перебігу; патологоанатомічних змін, що 

відбуваються при каріозному ураженні різної глибини та перебігу.  

Вміти: зобразити (схематично) зони зміни тканин зуба при початковому, 

поверхневому, середньому та глибокому карієсі зубів гострого та хронічного 

перебігу; проводити діагностику та диференціальну діагностику початкового, 

поверхневого, середнього та глибокого карієсу зубів гострого та хронічного 

перебігу; використати теоретичну базу знань для конкретних клінічних ситуацій. 

Основні поняття теми 

Патологічна анатомія карієсу зуба 

Основна література 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. та співавт. Терапевтична 

стоматологія. Т.1, К., «Медицина», 2011. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. та співавт. Терапевтична 

стоматологія. Т.2, К., «Медицина», 2010. 

3. Борисенко А.В. Кариес зубов. К., «Книга плюс», 2001. 

4. Боровський Е.В. и соавт. Терапевтическая стоматология. М., Медицина, 

1998. 

5. Овруцкий Г.Ю., Леонтьев В.К. Кариес зубов. М., Медицина, 1986. 

Додаткова література. 

1. Боровский Е.В., Леус П.А. Кариес зуба. М.: Медицина, 1979. 

2. Рыбаков А.И., Иванов В.С. Клиника терапевтической стоматологии. М.: 

Медицина, 1980. 

3. Фалин Л.И. Гистология и эмбриология полости рта и зубов. М.: 

Медицина, 1973. 

4. Быков В.Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека. 

Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. 

5. Боровский Е.В. Изменения твердых тканей зубов при кариесе в стадии 

пигментированного пятна. Стоматология, 1968, №4. 

6. Дєльцева О.І., Чайковський Ю.Б., Геращенко С.Б. Гістологія та 

ембріологія органів ротової порожнини. Івано-Франківськ, 1994. 

Електронні джерела 

http://medstandart.net/ browse/1615 

http://intradent.tdmu.edu.ua/…/ 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/42014.html 

http://www.dissecat.com 

http://video-med.ru/node/206 

Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Описати зміни, що спостерігаються в емалі при початковому карієсі зубів. 

2. Сучасне уявлення про механізм демінералізації емалі. 

http://medstandart.net/%20browse/1615
http://intradent.tdmu.edu.ua/%20…/
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/42014.html
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/42014.html
http://www.dissecat.com/
http://video-med.ru/node/206
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3. Назвати зони, що спостерігаються при поляризаційній мікроскопії в 

каріозній плямі. 

4. Охарактеризувати патолого-анатомічні зміни характерні для 

поверхневого карієсу. 

5. Описати зони зміни емалі і дентину, що спостерігаються при хронічному 

перебігу середнього і глибокого карієсу зубів. 

6. Описати зміни пульпи зуба при середньому і глибокому карієсі зубів. 

Завдання для самостійного опрацювання теми: 

Тема 
практичного 

заняття 

Аудиторна 
самостійна 

робота студента 

Час 
підготовки 
студента до 

заняття (год.) 

Форми позааудиторної 
самостійної робота 

Обов’язкові та 
однакові для 

всіх студентів 

По вибору 
студента 

Патологічна 
анатомія 
карієсу зубів 

Назвіть клінічні 
і патолого-
анатомічні 
етапи в розвитку 
карієсу зубів. 
Назвіть основні 
структурні 
утворення емалі, 
які відіграють 
важливу роль у 
фізіології і 
патології емалі. 
Опишіть 
структурні 
утворення 
дентину, їх роль 
у фізіології і 
патології 
дентину за 
основними 
клініко-
морфологічними 
ознаками. 
Проведіть 
діагностику та 
диференціальну 
діагностику 
карієсу зубів 
різної глибини 
ураження та 
перебігу. 

1 Рішення 
ситуаційних 
клінічних 
задач, тестів, 
алгоритм 
оформлення 
медичної 
картки 

Складання 
таблиці, 
алгоритму 
ведення 
медичної 
документації. 
Огляд 
літератури та 
інтернет-
видань за 
темою: 
«Патологічна 
анатомія 
карієсу зубів» 
(табл.19) 

 

Таблиця 19 

Класифікація карієсу Патологічні зміни в твердих тканинах зубів та пульпі 
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Тема 19. Профілактика карієсу. Значення індивідуальної та суспільної 

профілактики. Засоби профілактики. Організація профілактики карієсу зубів 

вагітних, призовників, робітників окремих виробництв 

Мета: 

Знати: засоби профілактики карієсу. 

Вміти: організувати суспільну та індивідуальну профілактику на цурових 

підприємствах, хімічних лабораторіях, у вагітних та призовників. 

Основні поняття теми 

Профілактика карієсу, індивідуальна та суспільна профілактика, засоби 

профілактики, профілактика карієсу зубів вагітних, призовників, робітників 

окремих виробництв. 

Основна література 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., 

Несин А.Ф. Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. 

Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: Медицина, 2010. - 544 с. 

2. Терапевтична стоматологія. М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко,   А.М. 

Політун, Л.Ф.Сідельнікова, О.Ф.Несин. – К.: Здоров’я, 2004. – Т2. – 400 с. 

3. Терапевтическая стоматология: учебник; в 4 т. – Т2. Кариес. Пульпит. 

Периодонтит. Ротовой сепсис / Н.Ф.Данилевский, А.В.Борисенко, А.М.Политун и 

др.; под ред проф. А.В.Борисенко. – К.: Медицина, 2010. – 544 с. 

4. Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., Политун А.М., Сидельникова Л.Ф., 

Несин А.Ф. Терапевтическая стоматология: Учебник; В 4 т. – Пропедевтика 

терапевтической стоматологии. – Киев: Медицина, 2011. – 400 с. 

5. Николаев А.И., Цепов Л.М., Михеева Е.А. Санитарно-гигиенический 

режим в терапевтических стоматологических кабинетах (отделениях). – М.: 

МЕДпресс-информ, 2010. – 240 с. 

Додаткова література. 

1. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична 

стоматологія. – Т. 1. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 302 с. 

2. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і 

діагностика в одонтопатології в клініці терапевтичної стоматології.- Полтава, 

2004. – 164 с. 

3. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних 

факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації у двох 

томах / За ред. проф.А.К.Ніколішина. – Т.1. – Полтава: Диосвіт, 2005. – 392 с. 

Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Дати визначення профілактиці карієсу зубів та яка її мета? 

2. Чим відрізняються види профілактики карієсу для різних категорій 

громадян? 

3. Які переваги забезпечує поєднання індивідуальної та суспільної 

профілактики карієсу? 

4. Які засоби профілактики Ви будете застосовувати і чому? 
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Завдання для самостійного опрацювання теми: 

Тема 
практичного 

заняття 

Аудиторна 
самостійна 

робота 
студента 

Час підготовки 
студента до 

заняття (год.) 

Форми позааудиторної 
самостійної робота 

Обов’язкові та 
однакові для 

всіх студентів 

По вибору 
студента 

Профілактика 

карієсу. 

Значення 

індивідуальної 

та суспільної 

профілактики. 

Засоби 

профілактики. 

Організація 

профілактики 

карієсу зубів 

вагітних, 

призовників, 

робітників 

окремих 

виробництв 

Скласти план 

заходів щодо 

забезпечення 

профілактики 

карієсу зубів у 

вагітних 

жінок, 

призовників та 

співробітників 

шкідливих 

виробництв 

1 Рішення 

ситуаційних 

клінічних 

задач, тестів, 

алгоритм 

оформлення 

медичної 

картки 

Складання 
таблиці, 
алгоритму 
ведення 
медичної 
документації. 
Огляд 
літератури та 
інтернет-
видань за 
темою: 
«Профілактика 
карієсу. 
Значення 
індивідуальної 
та суспільної 
профілактики. 
Засоби 
профілактики. 
Організація 
профілактики 
карієсу зубів 
вагітних, 
призовників, 
робітників 
окремих 
виробництв» 
(скласти 
табл.20) 

Таблиця 20 

Категорія 

громадян 

Види профілактики Методика 

проведення 

Засоби 

профілактики індивідуальна суспільна 

Звичайні 

громадяни 

    

Вагітні жінки     

Призовники     

Робітники 

цукрових 

виробництв 

    

Робітники 

хімічних 

лабораторій і 

цехів 

    

 


