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ОРГАНІЗАЦІЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  СТУДЕНТІВ 
IV  КУРСУ  СТОМАТОЛОГІЧНОГО  ФАКУЛЬТЕТУ (VII-VIII  СЕМЕСТРУ, МОДУЛЬ 3) 

«ХВОРОБИ ПАРОДОНТА. ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ. 
КЛАСИФІКАЦІЯ. КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА» 

НА   КАФЕДРІ  ТЕРАПЕВТИЧНОЇ  СТОМАТОЛОГІЇ НМУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
 

Самостійна робота студентів на 2015/2016 н.р. регламентована Законом України «Про Вищу Освіту», наказом МОН 
України №47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 н.р.» від 26.01.15 р., листом МОН України №59 
«Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 н.р.» від 17.03.15 р., 
рішенням наради робочої групи університету від 05.06.15 р., наказом Ректора НМУ імені О.О. Богомольця №421 від 08.06.15р.. 

Обсяг самостійної роботи студентів складає: 

Семестр Назва дисципліни Загальна кількість 
годин Кількість годин Обсяг від загального 

навантаження (%) 

VII-VIII «Терапевтична 
стоматологія» 180 60 33,3 

Тематичний план самостійної роботи студентів розміщено у робочому зошиті, на стенді кафедри, сайті - 
http://tst nmu.org.ua 

Самостійна робота студентів на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця передбачає: 
1. Самостійну роботу студентів (СРС), при підготовці до практичних занять (ПМК). 
Студенти в позааудиторний час виконують завдання та роблять відповідні записи в робочому зошиті (конспекті) до 

кожного практичного заняття. 
Перевірка та оцінювання СРС, що передбачені в темі для самостійної підготовки, здійснюється викладачем на 

підготовчому етапі відповідного аудиторного заняття. 
Оцінка «5» виставляється у разі, коли студент точно сформулював та повністю обґрунтував відповіді на всі поставлені 

завдання, вірно склав план обстеження та лікування. Якісно та охайно оформив роботу. 
Оцінка «4» виставляється, коли студент точно сформулював та частково обґрунтував відповіді на поставлені 

завдання, допущені неточності при складанні планів обстеження та лікування. 
Оцінка «3» виставляється, коли студент дав не повні або не обґрунтовані відповіді на завдання, склав не повний план 

обстеження та лікування. 
Оцінка «2» виставляється, коли студент не виконав завдання. 
Отримана оцінка за СРС входить в загальну оцінку заняття. 
2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять. 
Засвоєння тем, що виносяться лише на самостійну роботу і не входять до плану аудиторних навчальних занять, 

контролюється при підсумковому модульному контролі. 
3. Індивідуально-дослідницьку самостійну роботу (ІДРС). 
Бали за індивідуально-дослідницьку роботу нараховуються студентові лише при успішному її виконанні та захисті. 

Кількість балів за різні види індивідуально-дослідницької роботи студента (ІДРС) залежить від її обсягу і значимості, але не 
більше 12 балів. Ці бали додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
IV  КУРСУ  СТОМАТОЛОГІЧНОГО  ФАКУЛЬТЕТУ (VII-VIII  СЕМЕСТРУ, МОДУЛЬ 3) 

«ХВОРОБИ ПАРОДОНТА. ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ. 
КЛАСИФІКАЦІЯ. КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА» 

НА   КАФЕДРІ  ТЕРАПЕВТИЧНОЇ  СТОМАТОЛОГІЇ НМУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 

№ Тема Кількість 
годин 

Підготовка до практичних занять: номери тем: 1 - 16 
1. 

 
Тема №1: Пародонт. Визначення поняття Анатомія, гістологія, фізіологія пародонта. Функції. Захисні 
механізми. Класифікація хвороб пародонта. (М.Ф.Данилевського, МКХ-10) Позитивні якості та недоліки. 
Тема № 2: Обстеження хворого з патологією тканин пародонта. Основні клінічні методи. R-діагностика 
хворих з патологією тканин пародонта. Помилки клінічних та рентгенологічних досліджень. 

2 

2. Тема № 1: Індексна оцінка стану тканин пародонта: гігієнічні індекси – Федорова-Володкіної та Green-
Vermillion, гінгівальні індекси – проба Шиллера-Писарєва, індекс гінгівіту Silness-Loe, індекс РМА (в 
модифікації Parma). пародонтальні індекси – індекс ПІ (за Russel), індекс СРІТN, індекс КПІ (за П.А. Леусом). 
Індекс кровоточивості SBI 
Тема № 2: Функціональні методи діагностики хворих з патологією тканин пародонта (стоматоскопія, 
капіляроскопія, проба В.І. Кулаженко, реопародонтографія). Лабораторні методи обстеження хворих з 
патологією тканин пародонта. Цитологічні (за М.А. Ясиновським), РАМ, морфологічні, мікробіологічні, 
імунологічні методи діагностики. 

2 

3. Тема № 1: Запальні захворювання пародонта. Катаральний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
диф.діагностика, лікування. 
Тема № 2: Гіпертрофічний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диф.діагностика, лікування. 
Тема № 3: Виразково-некротичний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диф.діагностика, 
лікування. 

2 

4. Тема № 1: Локалізований пародонтит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диф.діагностика, лікування. 
Тема № 2: Патологічна анатомія захворювань тканин пародонта. 2 

5. Контроль засвоєння змістовного модуля № 5. 2 
6. Тема №1: Запально-деструктивні захворювання пародонта. Клініка, діагностика, диф. діагностика 

генералізованого пародонтиту поч.- І ст. хронічного перебігу. Індексна оцінка. Діагностичні проби. 
Функціональні та лабораторні методи діагностики. 
Тема №2: Клініка, діагностика, диф. діагностика генералізованого пародонтиту поч.-І ст. загостреного 
перебігу. Індексна оцінка. Діагностичні проби. Функціональні та лабораторні методи діагностики. 

2 

7. Тема №1: Клініка, діагностика, диф. діагностика генералізованого пародонтиту ІІ-ІІІ ст. хронічного перебігу. 
Індексна оцінка. Діагностичні проби. Функціональні та лабораторні методи діагностики. 
Тема №2: Клініка, діагностика, диф. діагностика генералізованого пародонтиту ІІ-ІІІ ст. загостреного 
перебігу. Індексна оцінка. Діагностичні проби. Функціональні та лабораторні методи діагностики. 

2 



3 

8. Тема №1: Пародонтоз. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика. 
Тема №2: Диференціальна діагностика захворювань пародонта: гінгівіт, пародонтит (локалізований, 
генералізований), пародонтоз. Робота з історією хвороби. 

2 

9. Контроль засвоєння змістовного модуля № 6. 2 
10. Тема № 1: Загальні принципи та план лікування хворих на генералізований пародонтит. Складання плану 

лікування. 
Тема № 2: Загальна фармакотерапія пародонтиту. Ціль. Різновиди. Групи лікарських препаратів. Показання. 
Механізм дії. Робота з історією хвороби. 

2 

11. Тема № 1: Усунення місцевих подразників тканин пародонту. Зубні відкладення: види, методи та способи їх 
усунення. 
Тема № 2: Травматична оклюзія. Методи діагностики, усунення. Шинування: види, показання до 
застосування. Сучасні методи шинування зубів. Робота з історією хвороби. 

2 

12. Тема № 1: Місцева медикаментозна терапія генералізованого пародонтиту хронічного перебігу. 
Тема №2: Місцева медикаментозна терапія генералізованого пародонтиту загостреного перебігу. Робота з 
історією хвороби. 

2 

13. Тема № 1: Хірургічні методи лікування генералізованого пародонтиту (кюретаж, вакуум-кюретаж, відкритий 
кюретаж, клаптеві операції, метод спрямованої тканинної регенерації). 
Тема № 2: Фізичні методи лікування захворювань пародонта. Лікування пародонтозу. Методи усунення 
гіперестезії. Робота з історією хвороби. 

2 

14. Контроль засвоєння змістовного модуля № 7. 3 
15. Тема № 1: Профілактика захворювань тканин пародонту. Етіологічні та патогенетичні підходи до 

профілактики. Суспільні заходи профілактики захворювань пародонта. 
Тема № 2: Індивідуальні заходи профілактики захворювань пародонта. Вибір засобів гігієни для 
профілактики хвороб пародонта. Гігієна порожнини рота при захворюваннях пародонта. 
Тема № 3: Диспансеризація хворих із захворюваннями тканин пародонта. загальні принципи. Документація. 
Оцінка ефективності диспансеризації. Робота з історією хвороби. 

3 

16. Захист історій хвороб. 4 
 Підготовка до ПМК 6 

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять, теми: 1-4 
 1. Ураження пародонта в разі імунодефіцитних станів: СНІД, агресивний пародонтит. 3 
 2. Ідіопатичні захворювання тканин пародонта (при захворюваннях крові, гістіоцитозах Х). 3 
 3. Сучасні високоточні методи діагностики захворювань тканин пародонта (Система «Florida Probe» та ін.) та 

методи виявлення (усунення) місцевих подразників порожнини рота («PerioScan», Sirona; «Decec Tar», 
Ultradent; «Periotest», Gulden Medizintechnik, «Florida Probe», Florida Probe Сorporation, «Vector», Durr Dental 
Gmbh & Co. Kg та ін.) 

3 

 4. Сучасні фізіотерапевтичні методи лікування генералізованого пародонтита (Vektor-терапія, 
світлолікування, озонотерапія тощо). 

3 

Індивідуально-дослідницька самостійна робота, теми: 
 1. Особливості лікування хворих із захворюваннями тканин пародонта на тлі патології внутрішніх органів та 

систем. 
2. Особливості перебігу та лікування захворювань пародонта в осіб молодого та похилого віку. 

6 

 ВСЬОГО 60 

 
  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=uJYJUZGZNMGctQbd54HAAw&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.com.ua&twu=1&u=http://www.dentalproductshopper.com/florida-probe-corporation&usg=ALkJrhi9Ptb_S7fxaTUFwedMe6ZoXW6_cw
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ЗАНЯТТЯ № 1 
ТЕМА: 
Тема №1: Пародонт. Визначення поняття. Анатомія, гістологія, фізіологія пародонта. Функції. Захисні механізми. 
Класифікація хвороб пародонта. (М.Ф.Данилевського, МКХ-10) Позитивні якості та недоліки. 
Тема № 2: Обстеження хворого з патологією тканин пародонта. Основні клінічні методи. R-діагностика хворих з 
патологією тканин пародонта. Помилки клінічних та рентгенологічних досліджень. 
МЕТА: 
Знати(α-ІІ): 

- визначення поняття «пародонт»; топографо-анатомічну будову тканин пародонта; 
- принципи створення основних класифікацій хвороб пародонта (Єреван,1983; за Данилевським М.Ф., 1994; 

Міжнародної робочої групи з захворювань пародонта, 1999; МКХ-10, 2007); зазначені класифікації та їх термінологію; 
- основні та спеціальні клінічні методи обстеження хворого з патологією тканин пародонта; 
- рентгенологічні методи обстеження хворого з патологією тканин пародонта; 

Оволодіти (α-ІІІ): 
- навичками опитування, збору анамнезу хворого з патологією тканин пародонта; 
- технікою огляду порожнини рота хворого з патологією тканин пародонта; 
- технікою огляду тканин пародонта хворого з патологією тканин пародонта; 
- навичкою виконання пародонтального зондування; 
- технікою визначення стану зубів і прикусу, травматичної оклюзії у хворого з патологією тканин пародонта; 
- навичкою визначення рухомості зубів; 
- навичкою визначення кровоточивості ясен; 
- методикою візуалізації зубних відкладень та запального процесу тканин пародонта; 
- технікою застосування стоматологічного інструментарію; 
- методикою постановки діагнозу відповідно до вимог класифікації; 

Вміти (α-ІІІ): 
- проводити обстеження хворого з патологією тканин пародонта; 
- визначати місцеві подразнювальні чинники тканин пародонта; 
- описувати дані рентгенологічного обстеження хворого з патологією тканин пародонта; 
- інтерпретувати та аналізувати дані клінічного та рентгенологічного обстеження хворого з патологією тканин пародонта 
- формулювати діагноз відповідно до вимог класифікації захворювань тканин пародонта за Данилевським М. Ф., 1994. 

Творчий рівень (α-ІV): 
 вміти проводити комплексний огляд та оцінювати стан тканин порожнини рота; 
 аналізувати різні класифікації, визначати їх недоліки та переваги; 
 запропонувати власний варіант класифікації захворювань тканин пародонта; 
 провести порівняльний аналіз сучасних високоточних методів діагностики захворювань тканин пародонта. 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: пародонт, тканини пародонта, функції пародонта, класифікація хвороб пародонта, схема 
обстеження хворого з патологією тканин пародонта, рентгенологічні ознаки патологічних змін в тканинах пародонта. 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
Основна: 
1. Данилевський М.Ф. Терапевтична стоматологія: Підручник: В 4 т. – Т.3 Захворювання пародонта / М. Ф. Данилевський, А. 

В. Борисенко, А. М. Політун [та ін.]. – К.: Медицина, 2008. – 614 с. 
2. Данилевский Н. Ф. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 4 т. – Т.3 Заболевания пародонта / А. В. Борисенко, М. Ю. 

Антоненко, Л. Ф. Сидельникова [c cоавт.]. – К.: ВСИ «Медицина», 2011. – 616 с. 
3. Борисенко А. В. Практична пародонтологія: довідник лікаря "Стоматолог" / А. В. Борисенко, М. Ю. Антоненко, Л. Ф. 

Сідельнікова. – К.: Здоров'я України, 2011. – 469 с. 
4. Боровский Е. В. Терапевтическая стоматология. Учебник / Е. В. Боровский, В. С. Иванов, Ю. М. Максимовский [с соавт.]. 

Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Медицина, 2003, – 840 с. 
5. Данилевский Н. Ф. Заболевания пародонта. / Н. Ф. Данилевский, А. В. Борисенко. – К.: Здоров’я, 2000. – 464 с. 
6. Данилевский Н. Ф. и др. Заболевания пародонта: Атлас. Учебное пособие для студентов медвузов. – М.: Медицина, 1993. 

– 310 с. 
7. Заболотний Т. Д. Генералізований пародонтит. / Т. Д. Заболотний, А. В. Борисенко, А. В. Марков [та співавт.]. – Львів: 

"ГалДент", 2011. – 240 с. 
8. Ніколішин А. К. Терапевтична стоматологія:підручник, У 2 т. / ред. А. К. Ніколішин. - Полтава: Дивосвіт, 2007. - 280 с. 
Додаткова: 
1. Артюшкевич А. С. Заболевания периодонта – М.: Медицинская литература, 2006. –328с. 
2. Барер Г. М. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 3 ч. – Ч.2 – Болезни пародонта / Г. М. Барер, Т. И. Лемецкая, Б. Ю. 

Суражев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 224с. 
3. Безрукова И. В. Агрессивные формы пародонтита. / И. В. Безрукова, А. И. Грудянов – М.: Мед. информ. агентство, 2002. – 

127 с. 
4. Белоклицкая Г. Ф. Современный взгляд на классификации болезней пародонта / Белоклицкая Г. Ф. // Современная 

стоматология. - 2007. – № 3. – С. 59–64. 
5. Вавилова Т. П. Биохимия тканей и жидкостей полости рта : 2-е изд. испр. и доп. – М.:"ГЭОТАР-Медиа", 2011 – 208 с. 
6. Вольф Герберт Ф. Пародонтология / Герберт Ф. Вольф, Эдит М. Ратейцхак, Клаус Ратейцхак; Пер.с нем.; Под ред. проф. 

Г.М.Барера. – M.: МЕДпресс-информ, 2008. – 548 с. 
7. Данилевский Н. Ф. Распространенность основных стоматологических заболеваний и состояние гигиены полости рта у 

населения различных регионов Украины / Н. Ф. Данилевский, Л. Ф. Сидельникова, А. Г. Ткаченко // Современная 
стоматология. – 2006. – №2. – С. 14–16. 

8. Данилевский М. Ф. Сучасні класифікації захворювань пародонта / Данилевский М. Ф., Борисенко А. В. // Імплантологія, 
пародонтологія, остеологія. - 2006. - № 4. - С. 59–62. 

9. Колесников Л. Л. Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы / Л. Л. Колесников, С. Д. Арутюнов, И. Ю. 
Лебеденко [и соавт.] – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 224 с. 

10. Мащенко И.С. Заболевания пародонта. – Днепропетровск: Коло, 2003. – 271 с. 
11. Мюллер Х.-П. Пародонтология / Х.-П. Мюллер, пер. с нем. – Львов: «ГалДент», 2004. – 256 с. 
12. Цепов Л. М. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний пародонта / Л. М. Цепов, А. И. Николаев, Е. А. Михеева. – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 272 с. 
13. Carranza’s clinical periodontology. – 11th ed./ 2011, 872 р 
 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4647419/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4647419/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2351562/
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Електронні джерела: 
1. http://tst-nmu.org.ua 
2. http://med-edu.ru/stomat 
3. http://dental-ss.org.ua 
4. http://6years.net 
5. http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_2.html 
 
ПИТАННЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ: 
1. Визначення поняття та функції пародонта. 
2. Топографо-анатомічна та морфологічна будова, функції тканин пародонта (ясен, періодонта, цементу кореня зуба, 

коміркового відростку 
3. Топографо-анатомічна та морфологічна будова зубо-ясенної борозни. Ясенна рідина. Механізм утворення, склад, 

функціональне значення. 
4. Особливості кровопостачання, лімфообігу та інервації тканин пародонта. 
5. Склад та функції ротової рідини. 
6. Вікові зміни тканин пародонта. 
7. Загальні принципи, що покладені в основу створення класифікацій захворювань тканин пародонта. Класифікація 

захворювань тканин пародонта за Данилевським М. Ф., 1994.  
8. Дати визначення термінам “папіліт”, “гінгівіт”, “пародонтит”, “пародонтоз”. 
9. Схема обстеження хворого з патологією тканин пародонта. 
10. Зубні відкладення. Вплив на тканини пародонта. Методи діагностики. 
11. Рентгенодіагностика хворого з патологією тканин пародонта. 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ: 

Тема практичного заняття 
Аудиторна 
самостійна 

робота студента 

Час підготовки 
студента до 

заняття (год.) 

Форми позааудиторної самостійної роботи 
Обов’язкові та 

однакові для всіх 
студентів 

На вибір студента 

Тема №1: Пародонт. Визначення 
поняття Анатомія, гістологія, 
фізіологія пародонта. Функції. 
Захисні механізми. Класифікація 
хвороб пародонта. 
(М.Ф.Данилевського, МКХ-10) 
Позитивні якості та недоліки. 
Тема № 2: Обстеження хворого з 
патологією тканин пародонта. 
Основні клінічні методи. R-
діагностика хворих з патологією 
тканин пародонта. Помилки 
клінічних та рентгенологічних 
досліджень. 

Курація хворих. 
Оформлення 
історії хвороби. 

2 Рішення тестів, 
задач, оформлення 
історії хвороби, 
робочого зошиту. 

Створення конспекту, 
реферату або електронної 
презентації на тему: 
1. Місцевий імунітет 
порожнини рота. 
2. Сучасний погляд на 
класифікації хвороб 
пародонта. 
3. Альтернативні 
високоточні методи 
діагностики 
захворювань тканин 
пародонта (Система 
«Florida Probe» та ін.). 

 
ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО: 
№ Основні завдання: вивчити Вказівки до завдання 

Завдання №1 

1.  Топографо-анатомічна та морфологічна будова, 
функції ясен. 

 
1. Замалювати в робочому зошиті топографо-анатомічну будову 
тканин пародонта (цемент кореня зуба, періодонт, кісткову 
тканину альвеоли, ясна, зубо-ясенну борозну). 
2. Зазначити особливості будови зубо-ясенної борозни. 
3. Зазначити функції періодонту. 
4. Зазначити функції цементу. 
5. Зазначити функції коміркового відростка. 
6. Описати склад та функції ясенної рідини. 

2.  Топографо-анатомічна та морфологічна будова зубо-
ясенної борозни. 

3.  Будова та функції періодонту. 
4.  Будова та функції цементу кореня зуба. 
5.  Будову та функції коміркового відростку. 
6.  Особливості кровопостачання тканин пародонта. 
7.  Особливості іннервації тканин пародонта. 
8.  Особливості лімфообігу тканин пародонта. 
9.  Склад та функції ротової рідини. 
10.  Вікові зміни тканин пародонта. 

Завдання №2 

11.  Класифікацію захворювань тканин пародонта, що 
затверджена в Єревані, 1983. 

Заповнити: 
Класифікація хвороб пародонта (Данилевський М.Ф., 1994) 

І. 
1. 
Форма: 
Перебіг: 
Глибина ураження: 
Поширеність процесу: 
2. Локалізований пародонтит 
Форма: 
Перебіг: 
Глибина ураження: 
Поширеність процесу: 
ІІ. 
1. 
Перебіг:хронічний 

12.  Класифікацію захворювань тканин пародонта за 
Данилевським М. Ф., 1994. 

13.  Класифікація запальних захворювань пародонта 
(Данилевський М.Ф., Вишняк Г.М., Політун А.М., 1981). 

14.  Ознайомитись: 
1. Класифікація захворювань тканин пародонта І. С. 
Мащенка (1999) 
2. Класифікація захворювань тканин пародонта 
Міжнародної робочої групи з захворювань пародонта, 
1999. 
Класифікація захворювань тканин пародонта МКХ-10, 
2007. 

http://tst-nmu.org.ua/
http://med-edu.ru/stomat
http://dental-ss.org.ua/
http://6years.net/
http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_2.html
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Ступінь розвитку: 
Поширеність процесу 
2. 
Перебіг: 
Ступінь розвитку: 
Поширеність процесу 
ІІІ. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
IV. Продуктивні процеси (пародонтоми) 
1. 
2. 

Завдання №3 
15.  Методику опитування хворого з патологією тканин 

пародонта (скарги, анамнез хвороби, анамнез життя). 
 
1. Створити та записати алгоритм обстеження хворого з 
патологією тканин пародонта. 

16.  Основні клінічні методи дослідження (огляд 
(зовнішній, порожнини рота, тканин пародонта), 
пальпація, перкусія, пародонтальне зондування). 

17.  Спеціальні клінічні методи дослідження (проба Парма, 
бензидинова проба, проба Писарева-Шіллера, 
візуалізація зубних відкладень). 

18.  Рентгенологічні методи дослідження тканин 
пародонта 
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ЗАНЯТТЯ № 2 
Тема № 1: Індексна оцінка стану тканин пародонта: гігієнічні індекси – Федорова-Володкіної та Green-Vermillion, гінгівальні 
індекси – проба Шиллера-Писарєва, індекс гінгівіту Silness-Loe, індекс РМА (в модифікації Parma). пародонтальні індекси – 
індекс ПІ (за Russel), індекс СРІТN, індекс КПІ (за П.А. Леусом). Індекс кровоточивості SBI 
Тема № 2: Функціональні методи діагностики хворих з патологією тканин пародонта (стоматоскопія, капіляроскопія, 
проба В.І. Кулаженко, реопародонтографія). Лабораторні методи обстеження хворих з патологією тканин пародонта. 
Цитологічні (за М.А. Ясиновським), РАМ, морфологічні, мікробіологічні, імунологічні методи діагностики. 
 
МЕТА: 
Знати(α-ІІ): 
- методи обстеження хворого з патологією тканин пародонта; 
- індекси, які використовують для визначення рівня гігієни порожнини рота; 
- індекси, які використовують для оцінки стану ясен; 
- індекси, які використовують для оцінки пародонтального статусу; 
- функціональні методи діагностики хворих з патологією тканин пародонта; 
Оволодіти (α-ІІІ): 
- технікою використання стоматологічних барвників; 
- методикою визначення гігієнічних індексів за Федоровим-Володкіною та Green-Vermillion (ОНІ-S); 
- методикою визначення гінгівальних індексів – проби Шіллера-Писарєва, індексу гінгівіту Silness-Loe, індексу РМА (в 

модифікації Parma), індексу кровоточивості SBI; 
- методикою визначення пародонтальних індексів – індексу ПІ (за Russel), індексу СРІТN, індексу КПІ (за П.А. Леусом); 
- методикою проведення функціональних методів діагностики хворих з патологією тканин пародонта (стоматоскопія, 

капіляроскопія, проба В.І. Кулаженко, реопародонтографія); 
- методикою забору матеріалу для проведення лабораторних методів обстеження хворих з патологією тканин пародонта 

(цитологічних (за М.А. Ясиновським), РАМ, морфологічних, мікробіологічних, імунологічних методів діагностики). 
Вміти (α-ІІІ): 
- оцінити рівень гігієни порожнини рота за результатами визначення гігієнічних індексів Федорова-Володкіної та Green-

Vermillion (ОНІ-S); 
- оцінити ступінь запалення ясен за результатами визначення гінгівальних індексів – проби Шіллера-Писарєва, індексу гінгівіту 

Silness-Loe, індексу РМА (в модифікації Parma); індексу кровоточивості SBI. 
- оцінити пародонтальний статус за результатами визначення пародонтальних індексів індексу ПІ (за Russel), індексу СРІТN, 

індексу КПІ (за П.А. Леусом); 
- інтерпретувати дані функціональних методів діагностики хворих з патологією тканин пародонта (стоматоскопія, 

капіляроскопія, проба В.І. Кулаженко, реопародонтографія); 
- інтерпретувати дані лабораторних методів обстеження хворих з патологією тканин пародонта (цитологічних (за М.А. 

Ясиновським), РАМ, морфологічних, мікробіологічних, імунологічних методів діагностики). 
 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: гігієнічні індекси, індекси гінгівіту, пародонтальні індекси, функціональні методи діагностики, 
лабораторні методи обстеження, цитологічні, морфологічні, мікробіологічні, імунологічні методи діагностики. 
 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
Основна: 
1. Данилевський М.Ф. Терапевтична стоматологія: Підручник: В 4 т. – Т.3 Захворювання пародонта / М. Ф. Данилевський, А. 

В. Борисенко, А. М. Політун [та ін.]. – К.: Медицина, 2008. – 614 с. 
2. Данилевский Н. Ф. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 4 т. – Т.3 Заболевания пародонта / А. В. Борисенко, М. Ю. 

Антоненко, Л. Ф. Сидельникова [c cоавт.]. – К.: ВСИ «Медицина», 2011. – 616 с. 
3. Борисенко А. В. Практична пародонтологія: довідник лікаря "Стоматолог" / А. В. Борисенко, М. Ю. Антоненко, Л. Ф. 

Сідельнікова. – К.: Здоров'я України, 2011. – 469 с. 
4. Данилевский Н. Ф. Заболевания пародонта. / Н. Ф. Данилевский, А. В. Борисенко. – К.: Здоров’я, 2000. – 464 с. 
5. Данилевский Н. Ф. и др. Заболевания пародонта: Атлас. Учебное пособие для студентов медвузов. – М.: Медицина, 1993. 

– 310 с. 
6. Ніколішин А. К. Терапевтична стоматологія: підручник, У 2 т. / ред. А. К. Ніколішин. - Полтава: Дивосвіт, 2007. - 280 с. 
 
Додаткова: 
1. Барер Г. М. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 3 ч. – Ч.2 – Болезни пародонта / Г. М. Барер, Т. И. Лемецкая, Б. Ю. 

Суражев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 224с. 
2. Вольф Герберт Ф. Пародонтология / Герберт Ф. Вольф, Эдит М. Ратейцхак, Клаус Ратейцхак; Пер.с нем.; Под ред. проф. 

Г.М.Барера. – M.: МЕДпресс-информ, 2008. –  548 с. 
3. Заболотний Т. Д. Генералізований пародонтит. / Т. Д. Заболотний, А. В. Борисенко, А. В. Марков [та співавт.]. – Львів: 

"ГалДент", 2011. – 240 с. 
4. Куцевляк В.Ф. Індексна оцінка пародонтального статусу: Навчально-методичний посібник / В. Ф. Куцевляк, Ю. В. Лахтін. – 

Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 2002. – 80 с. 
5. Мащенко И.С. Заболевания пародонта. – Днепропетровск: Коло, 2003. – 271 с. 
6. Мюллер Х.-П. Пародонтология / Х.-П. Мюллер, пер. с нем. – Львов: «ГалДент», 2004. – 256 с. 
7. Цепов Л. М. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний пародонта / Л. М. Цепов, А. И. Николаев, Е. А. Михеева. – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 272 с. 
8. Улитовский С.Б. Гигиена полости рта в пародонтологии. - М.: Медицинская книга, 2006. - 268 с. 
9. Хоменко Л.О. Профилактика стоматологических заболеваний: Учебн. пособие в 2 ч. - Ч. 1 / Л.О. Хоменко, А.В. 

Савичук, Н.В. Биденко и др.- К.: Книга плюс, 2007.- 128 с. 
 

Електронні джерела: 
1. http://tst-nmu.org.ua – метод.рекомендації 
2. http://www.stomport.ru/articlepro_show_id_182 
3. http://ortstom.in.ua/ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC

%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 
4. http://www.gpc-paks.ru/education/27-indexocenka.html 
 

http://tst-nmu.org.ua/
http://www.stomport.ru/articlepro_show_id_182
http://ortstom.in.ua/ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ortstom.in.ua/ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://www.gpc-paks.ru/education/27-indexocenka.html
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ПИТАННЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ: 
 
1. Мета визначення стоматологічних індексів. 
2. Розчини, що використовують для визначення стоматологічних індексів. Призначення. 
3. Індекс гігієни порожнини рота за Федоровим-Володкіною, 1971. 
4. Спрощений індекс гігієни порожнини рота за Грін-Вермільйон - ОНІ-S (Oral Hyhiene Index- Simlified, Green-Vermillion, 1964). 
5. Проба Шіллера-Писарева. Папілярно-маргінально-альвеолярний індекс РМА (за I. Schour i M. Massler, 1948 (в модифікації 
Parma, 1960)). 
6. Індекс гінгівіту GI (за Silness-Löe, 1967). 
7. Індекс кровоточивості ясен SBI (за Mühlemann & Son, 1971). 
8. Індекс кровоточивості ясен SВІ (за Mühlemann & Son, 1971) модифікований. 
9. Пародонтальний індекс РІ (за A.L. Rassel, 1956). 
10. Комунальний індекс потреби в лікуванні хвороб пародонта, CPITN (Community Periodontal Index of Тreatment Needs, CPITN). 
11. Комплексний пародонтальний індекс КПІ (за П.А. Леусом, 1989). 
12. Функціональні методи діагностики хворих з патологією тканин пародонта (стоматоскопія, капіляроскопія, проба 
В.І. Кулаженко, реопародонтографія). Мета, методика проведення, інтерпретація результатів.  
13. Лабораторні методи обстеження хворих з патологією тканин пародонта. Цитологічні (за М.А. Ясиновським), РАМ, 
морфологічні, мікробіологічні, імунологічні методи діагностики. Мета, методика проведення, інтерпретація 
результатів. 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ: 
 

Тема практичного заняття 
Аудиторна 
самостійна 

робота студента 

Час підготовки 
студента до 

заняття (год.) 

Форми позааудиторної самостійної роботи 
Обов’язкові та 

однакові для всіх 
студентів 

На вибір студента 

Тема № 1: Індексна оцінка стану 
тканин пародонта: гігієнічні індекси 
– Федорова-Володкіної та Green-
Vermillion, гінгівальні індекси – проба 
Шиллера-Писарєва, індекс гінгівіту 
Silness-Loe, індекс РМА (в 
модифікації Parma). пародонтальні 
індекси – індекс ПІ (за Russel), індекс 
СРІТN, індекс КПІ (за П.А. Леусом). 
Індекс кровоточивості SBI 
Тема № 2: Функціональні методи 
діагностики хворих з патологією 
тканин пародонта (стоматоскопія, 
капіляроскопія, проба В.І. Кулаженко, 
реопародонтографія). Лабораторні 
методи обстеження хворих з 
патологією тканин пародонта. 
Цитологічні (за М.А. Ясиновським), 
РАМ, морфологічні, мікробіологічні, 
імунологічні методи діагностики. 

Курація хворих. 
Оформлення 
історії хвороби 

2 Рішення тестів, задач, 
оформлення історії 
хвороби, робочого 
зошиту. 

Створення 
конспекту, реферату 
або електронної 
презентації на тему: 
1. Альтернативні 
стоматологічні 
індекси для оцінки 
гігієни порожнини 
рота та стану 
тканин пародонта. 
2. Програмно-
апаратний 
комплекс «Florida 
Probe» - 
високоточний 
метод діагностики 
захворювань 
тканин пародонта 

 
ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО: 
 

 Основні завдання: вивчити Вказівки до завдання 
Завдання №1 

1.  I. Гігієнічні індекси: 
1. Індекс гігієни порожнини рота за Федоровим-Володкіною, 1971. 
2. Спрощений індекс гігієни порожнини рота за Грін-Вермільйон - ОНІ-S 
(Oral Hyhiene Index-Simlified, Green-Vermillion, 1964). 

1. Визначити та оцінити власний гігієни 
порожнини рота за допомогою 
спрощеного індексу гігієни за Грін-
Вермільйон - ОНІ-S (Oral Hyhiene Index-
Simlified, Green-Vermillion, 1964). 

II.  III. Гінгівальні індекси: 
3. Проба Шіллера-Писарева. 
4. Папілярно-маргінально-альвео-лярний індекс РМА (за I. Schour i M. 

Massler, 1948 (в модифікації Parma, 1960)) 
5. Індекс гінгівіту GI ( за Silness-Löe, 1967). 
6. Індекс кровоточивості ясен SBI (за Mühlemann & Son, 1971). 
7. Індекс кровоточивості ясен SВІ (за Mühlemann & Son, 1971) 

модифікований. 
8. Індекс кровоточивості сосочків РВI (за Mühlemann & Saxer, 1977) 

IV.  ІV. Пародонтальні індекси: 
9. Пародонтальний індекс РІ (за A.L. Rassel, 1956) 
10. Комунальний індекс потреби в лікуванні хвороб пародонта (CPITN). 
11. Комплексний пародонтальний індекс КПІ (за П.А. Леусом, 1989) 
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Спрощений індекс гігієни порожнини рота за Грін-Вермільйон - ОНІ-S (Oral Hyhiene Index- Simlified, Green-Vermillion, 
1964): 

 
ЗН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗК 

16 11 26  Умовні позначки  Інтерпретація результатів 
Зубний наліт  
(DI) - бали Бали Зубний камінь  

(CI) - бали 
Значення 

(бали) Гігієна 

відсутній 0 відсутній 0 – 0,6 добра 

 вестибулярні 
 язикові 1/3 коронки 1 над’ясенний ЗК - 

менш 1/3коронки 0,7 - 1,6 задовільна 

 
 
 

46 31 36 

2/3 коронки 2 

над’ясенний ЗК -  
від 1/3 до 2/3 
коронки чи є 
під’ясенний у 
вигляді окремих   
частин 

1,7 - 2,5 незадовільна 

    

>2/3 коронки 3 

над’ясенний ЗК - 2/3 
коронки і/чи 
під’ясенний оточує 
пришийкову частину 
зуба 

> 2,6 погана 
    

 
ОНІ-S= (   +   +   +   +   +   )/6+(   +   +   +   +   +   )/6 = 
де  сума значень, DI - зубний наліт, CI - зубний камінь, n - кількість обстежених зубів (звичайно 6) 
Рівень гігієни: _____________________________________________________ 
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ЗАНЯТТЯ № 3 
Тема № 1: Запальні захворювання пародонта. Катаральний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
диф.діагностика, лікування. 
Тема № 2: Гіпертрофічний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диф.діагностика, лікування. 
Тема № 3: Виразково-некротичний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диф.діагностика, лікування. 
МЕТА: 
Знати(α-ІІ): 

- етіологію, патогенез катарального, гіпертрофічного, виразкового гінгівіту; 
- патоморфологічні зміни тканин пародонта при гінгівітах; 
- клінічні ознаки катарального, гіпертрофічного, виразкового гінгівіту; 
- лабораторні та рентгенологічні методи обстеження пацієнтів з гінгівітом; 
- принципи лікування та профілактики катарального, гіпертрофічного, виразкового гінгівіту 

Оволодіти (α-ІІІ): 
- методикою проведення огляду тканин пародонта хворого на гінгівіт; 
- методикою візуалізації зубних відкладень та запального процесу тканин пародонта; 
- методикою пародонтального зондування; 
- методикою видалення зубних відкладень у хворого на гінгівіт; 
- методикою використання лікувальних засобів: аплікація, іригація. 
Вміти (α-ІІІ): 
- проводити обстеження хворого на гінгівіт; 
- проводити індексну оцінку гігієни порожнини рота та стану тканин пародонта хворого, інтерпретувати та аналізувати отримані 

дані; 
- виявляти місцеві подразнювальні фактори тканин пародонта; 
- інтерпретувати та аналізувати дані лабораторного та рентгенологічного обстеження хворого; 
- діференціювати гінгівіти за перебігом та з іншими захворюваннями пародонта; 
- встановити діагноз гінгівіту на підставі результатів основних та додаткових методів обстеження хворого; 
- скласти план лікування хворого на гінгівіт та обґрунтувати призначення лікувальних засобів; 
- провести усунення місцевих подразнювальних факторів тканин пародонта у хворого на гінгівіт; 
- провести медикаментозне лікування хворого на катаральний, гіпертрофічний, виразковий гінгівіт. 
Творчий рівень (α-ІІІ): 
- вміти досліджувати порушення мікробного складу біотопів порожнини рота у хворих на катаральний гінгівіт; 
- вміти аналізувати взаємозв'язок між вогнищами пародонтопатогенної інфекції та загальносоматичним станом хворих; 
- вміти досліджувати взаємозв'язок між наявністю гіпертрофічного гінгівіту та загальним станом хворого (віковими змінами, 

дисфункцією ендокринної системи, інтоксикацією медикаментозними засобами, захворюваннями крові тощо) 
- вміти дослідити зв’язок виразково-некротичного процесу в порожнині рота з загально-соматичним станом хворого; 
- сформувати уявлення про вклад вітчизняної медичної школи в вирішення проблеми лікування виразково-некротичних 

уражень тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота. 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: гінгівіт, катаральний гінгівіт, гіпертрофічний гінгівіт, виразковий гінгівіт 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
Основна: 
1. Данилевський М.Ф. Терапевтична стоматологія: Підручник: В 4 т. – Т.3 Захворювання пародонта / М. Ф. Данилевський, А. В. 

Борисенко, А. М. Політун [та ін.]. – К.: Медицина, 2008. – 614 с. 
2. Данилевский Н. Ф. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 4 т. – Т.3 Заболевания пародонта / А. В. Борисенко, М. Ю. 

Антоненко, Л. Ф. Сидельникова [c cоавт.]. – К.: ВСИ «Медицина», 2011. – 616 с. 
3. Борисенко А. В. Практична пародонтологія: довідник лікаря "Стоматолог" / А. В. Борисенко, М. Ю. Антоненко, Л. Ф. 

Сідельнікова. – К.: Здоров'я України, 2011. – 469 с. 
4. Боровский Е. В. Терапевтическая стоматология. Учебник / Е. В. Боровский, В. С. Иванов, Ю. М. Максимовский [с соавт.]. 

Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Медицина, 2003, – 840 с. 
5. Данилевский Н. Ф. Заболевания пародонта. / Н. Ф. Данилевский, А. В. Борисенко. – К.: Здоров’я, 2000. – 464 с. 
6. Ніколішин А. К. Терапевтична стоматологія:підручник, У 2 т. / ред. А. К. Ніколішин. - Полтава: Дивосвіт, 2007. - 280 с. 
Додаткова: 
1. Барер Г. М. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 3 ч. – Ч.2 – Болезни пародонта / Г. М. Барер, Т. И. Лемецкая, Б. Ю. 

Суражев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 224с. 
2. Вольф Герберт Ф. Пародонтология / Герберт Ф. Вольф, Эдит М. Ратейцхак, Клаус Ратейцхак; Пер.с нем.; Под ред. проф. 

Г.М.Барера. – M.: МЕДпресс-информ, 2008. –  548 с. 
3. Григорьян А. С. Болезни пародонта. Патогенез, диагностика, лечение / А. С. Григорьян, А. И. Грудянов, Н. А. Рабухина, О. А. 

Фролов. – М. : МИА, 2004. – 287 с.  
4. Грудянов А. И. Заболевания пародонта / А. И. Грудянов. – М. : МИА, 2009. – 336 с. 
5. Грудянов А. И. Этиология и патогенез воспалительных заболеваний пародонта / А. И. Грудянов, Е.В. Фоменко. - М. : МИА, 

2010. - 96 с. 
6. Данилевський М. Ф. Фармакотерапія захворювань слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонту / Данилевський М. 

Ф., Мохорт М. А., Мохорт В. В. – К.: Здоров’я, 1991. – 264 с. 
7. Мащенко И.С. Заболевания пародонта. – Днепропетровск: Коло, 2003. – 271 с. 
8. Мазур І. П. Фармакологічні засоби для місцевого лікування тканин пародонту / Мазур І. П., Передрій В. А., Дулько С. В. // 

Современная стоматология – 2010. – № 5. – С. 47–54. 
9. Мельничук Г. М. Гінгівіт, пародонтит, пародонтоз: особливості лікування: навч. посіб. / Г.М. Мельничук, М. М. Рожко. – Івано-

Франківськ, 2010. – 284 с. 
10. Модина, Т.Н. Гипертрофический гингивит у подростков / Т.Н. Модина, Е.В. Мамаева, Д.А. Цинеккер // Стоматология 

детского возраста и профилактика. – 2010. - № 1. – С. 14-19. 
11. Мюллер Х.-П. Пародонтология / Х.-П. Мюллер, пер. с нем. – Львов: «ГалДент», 2004. – 256 с. 
12. Цепов Л. М. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний пародонта / Л. М. Цепов, А. И. Николаев, Е. А. Михеева. – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 272 с. 
13. Улитовский С. Б. Гигиена полости рта, как метод профилактики заболеваний пародонта / С. Б. Улитовский // Новое в 

стоматологии. – 2000. – № 4. – С. 60–64. 
14. Улитовский С. Б. Энциклопедия профилактической стоматологии – СПб.: Человек, 2004. – 184 с. 
15. Улитовский С. Б. Индивидуальная гигиеническая программа профилактики стоматологических заболеваний – Москва: 

Медицинская книга, Н.Новгород: Издательство НГМА, 2003. – 292 с. 
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16. Ярова С.П. Медикаментозне лікування захворювань тканин пародонта / С. П. Ярова, Н. В. Мозгова, І. В. Чайковська [та ін.]. 
– Донецьк, 2007. – 70 с. 

Електронні джерела: 
1. http://tst-nmu.org.ua 
2. http://www.startsmile.ru/articles/427/7988/ 
3. http://www.tiensmed.ru/news/gingivits2.html 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ: 
1. Визначення поняття «гінгівіт». Класифікація запальних захворювань пародонта за Данилевським М.Ф., Вишняк Г.М., Політун 

А.М., 1981. Поняття «катаральний гінгівіт». 
2. Фази розвитку запального процесу, морфологічні ознаки хронічного запалення тканин пародонта. 
3. Етіологія та патогенез катарального, гіпертрофічного, виразкового гінгівіту. 
4. Значення мікрофлори у розвитку захворювань пародонта. 
5. Клінічні ознаки катарального, гіпертрофічного, виразкового гінгівіту. 
6. Методи діагностики гінгівіту. 
7. Диференціальна діагностика гінгівітів. 
8. Основні принципи лікування хворого на катаральний, гіпертрофічний, виразковий гінгівіт. 
9. Роль гігієни порожнини рота у лікуванні хворого на гінгівіт. 
10. Загальне лікування хворого на катаральний, гіпертрофічний, виразковий гінгівіт. 
11. Місцеве лікування хворого на катаральний, гіпертрофічний, виразковий гінгівіт. 
12. Основні групи лікарських засобів, що застосовуються для лікування хворих на гінгівіт. 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ: 

Тема практичного заняття 

Аудиторна 
самостійна 

робота 
студента 

Час підготовки 
студенту до заняття 

(год.) 

Форми позааудиторної самостійної роботи 
Обов’язкові та 

однакові для всіх 
студентів 

На вибір студента 

Тема № 1: Запальні 
захворювання пародонта. 
Катаральний гінгівіт. 
Етіологія, патогенез, 
клініка, діагностика, 
диф.діагностика, лікування. 
Тема № 2: Гіпертрофічний 
гінгівіт. Етіологія, 
патогенез, клініка, 
діагностика, 
диф.діагностика, лікування. 
Тема № 3: Виразково-
некротичний гінгівіт. 
Етіологія, патогенез, 
клініка, діагностика, 
диф.діагностика, лікування. 
 

Курація хворих. 
Оформлення 
історії хвороби. 

2 Рішення тестів, 
задач, оформлення 
історії хвороби, 
робочого зошиту. 

Створення конспекту, 
реферату або електронної 
презентації на тему: 
1.Колонізаційна 
резистентність 
порожнини рота як 
фактор захисту 
внутрішнього 
середовища організму 
людини. 
2. Значення 
загальносоматичного 
стану організму у 
розвитку гіпертрофічного 
гінгівіту. 
3. Виразково-некротичний 
гінгівіт як симптом 
загально-соматичної 
патології. 

  

http://tst-nmu.org.ua/
http://www.startsmile.ru/articles/427/7988/
http://www.tiensmed.ru/news/gingivits2.html
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82&hl=ru&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=dRaJUPrWIonktQaKxIHgBQ&ved=0CCcQsAQ&biw=1280&bih=709
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82&hl=ru&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=dRaJUPrWIonktQaKxIHgBQ&ved=0CCcQsAQ&biw=1280&bih=709
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82&hl=ru&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=dRaJUPrWIonktQaKxIHgBQ&ved=0CCcQsAQ&biw=1280&bih=709
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%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%8F/4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/6.%20%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%82,%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7..htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%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%8F/4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/6.%20%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%82,%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7..htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%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%8F/4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/6.%20%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%82,%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7..htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%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%8F/4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/6.%20%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%82,%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7..htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%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%8F/4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/6.%20%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%82,%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7..htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%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%8F/4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/6.%20%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%82,%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7..htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%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%8F/4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/6.%20%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%82,%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7..htm
http://www.parodont.ru/free/50/
http://www.eurolab.ua/diseases/290
http://www.stomport.ru/diagnosis/show/id/60
http://www.center-vita.ru/service/paradontologija/gingivit/gipertroficheskij-gingivit/
http://www.parodontology.ru/03.html
http://www.stomport.ru/diagnosis/show/id/122
http://www.startsmile.ru/articles/427/7988/
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%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%8F/4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/6.%20%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%82,%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7..htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%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%8F/4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/6.%20%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%82,%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7..htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%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%8F/4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/6.%20%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%82,%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7..htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%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%8F/4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/6.%20%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%82,%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7..htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%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%8F/4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/6.%20%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%82,%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7..htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%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%8F/4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/6.%20%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%82,%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7..htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%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%8F/4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/6.%20%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%82,%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7..htm
http://www.parodont.ru/free/index.shtml
http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/index_topic_id_11.html
http://www.newdent.ru/
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ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО: 
 
№ Основні завдання: вивчити Вказівки до завдання 

Завдання №1 
1.  Поняття «катаральний гінгівіт»  

1. Заповнити таблицю «Гінгівіти. Клініко-
морфологічні ознаки. План лікування.» 

2.  Етіологічні фактори, що зумовлюють розвиток гострого та 
хронічного катарального гінгівіту. 

3.  Патогенез катарального гінгівіту. 
4.  Морфологічні зміни ясен при катаральному гінгівіті. 
5.  Клінічні ознаки гострого катарального гінгівіту. 
6.  Клінічні ознаки хронічного катарального гінгівіту. 
7.  Методи діагностики катарального гінгівіту. 
8.  Принципи диференційної діагностики катарального гінгівіту. 
9.  Принципи лікування катарального гінгівіту. 

Завдання №2 
10.  Поняття «гіпертрофічний гінгівіт»  
11.  Етіологічні фактори, що зумовлюють розвиток гіпертрофічного 

гінгівіту. 
12.  Патогенез гіпертрофічного гінгівіту. 
13.  Морфологічні зміни ясен при гіпертрофічному гінгівіті. 
14.  Клінічні ознаки хронічного гіпертрофічного гінгівіту, гранулююча 

форма. 
15.  Клінічні ознаки хронічного гіпертрофічного гінгівіту, фіброзна форма. 
16.  Методи діагностики гіпертрофічного гінгівіту. 
17.  Принципи диференційної діагностики гіпертрофічного гінгівіту. 
18.  Принципи лікування гіпертрофічного гінгівіту. 
19.  Фізіотерапевтичне лікування гіпертрофічного гінгівіту. 

Завдання №3 
20.  Поняття «виразково-некротичний гінгівіт»  
21.  Етіологічні фактори, що зумовлюють розвиток гострого та 

хронічного виразково-некротичного гінгівіту. 
22.  Патогенез виразково-некротичного гінгівіту. 
23.  Морфологічні зміни ясен при виразково-некротичному гінгівіті. 
24.  Клінічні ознаки гострого виразково-некротичного гінгівіту. 
25.  Клінічні ознаки хронічного виразково-некротичного гінгівіту. 
26.  Методи діагностики виразково-некротичного гінгівіту. 
27.  Принципи диференційної діагностики виразково-некротичного 

гінгівіту. 
 

«ГІНГІВІТИ. КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ. ПЛАН ЛІКУВАННЯ» 
 Катаральний Гіпертрофічний Виразковий 
Перебіг Гострий Хронічний   Гострий Хронічний 
Форма   Фіброзна Гранулююча   
Зміни ясен:       
Колір       
Об’єм ясен       
Форма ясен       
Виразки       
Консистенція 
ясен 

      

Набряк       
Кровоточивість       
Болючість       
Утворення 
кишені 

      

Пато-
морфологічні 
зміни 

      

Зміни кісткової 
тканини 

      

Порушення 
загального стану 

      

План лікування       
Засоби 
лікування 
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ЗАНЯТТЯ № 4 
Тема № 1: Локалізований пародонтит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диф.діагностика, лікування. 
Тема № 2: Патологічна анатомія захворювань тканин пародонта. 
МЕТА: 
Знати(α-ІІ): 

- етіологію, патогенез локалізованого пародонтиту; 
- патоморфологічні зміни тканин пародонта при локалізованому пародонтиті; 
- клініко-рентгенологічні ознаки локалізованого пародонтиту різного ступеня розвитку та перебігу; 
- лабораторні та рентгенологічні методи обстеження пацієнтів з локалізованим пародонтитом; 
- диференційну діагностику локалізованого пародонтиту; 
- принципи лікування та профілактики локалізованого пародонтиту; 

Оволодіти (α-ІІІ): 
- навичками опитування, збору анамнезу хворого з патологією тканин пародонта; 
- технікою огляду порожнини рота хворого з патологією тканин пародонта; 
- технікою огляду тканин пародонта хворого з патологією тканин пародонта; 
- навичкою виконання пародонтального зондування; 
- технікою визначення стану зубів і прикусу, травматичної оклюзії у хворого з патологією тканин пародонта; 
- навичкою визначення рухомості зубів; 
- навичкою визначення кровоточивості ясен; 
- методикою візуалізації зубних відкладень та запального процесу тканин пародонта; 
- технікою застосування стоматологічного інструментарію; 

Вміти (α-ІІІ): 
- проводити обстеження хворого на локалізований пародонтит; 
- проводити індексну оцінку гігієни порожнини рота та стану тканин пародонта хворого, інтерпретувати та аналізувати 
отримані дані; 
- виявляти місцеві подразнювальні фактори тканин пародонта; 
- обґрунтувати індивідуальний план обстеження хворого на локалізований пародонтит; 
- інтерпретувати та аналізувати дані лабораторного та рентгенологічного обстеження хворого; 
- діференціювати локалізований пародонтит за перебігом, ступенем розвитку та з іншими захворюваннями пародонта; 
- встановити діагноз локалізованого пародонтиту на підставі результатів основних та додаткових методів обстеження 
хворого; 
- скласти план лікування хворого на локалізований пародонтит та обґрунтувати призначення лікувальних засобів; 
- провести усунення місцевих подразнювальних факторів тканин пародонта у хворого на локалізований пародонтит; 
- провести медикаментозне лікування хворого на локалізований пародонтит 

Творчий рівень (α-ІV): 
- дослідити питання щодо стандартів надання допомоги при лікуванні локалізованого пародонтиту (Наказ МОЗ України 
№566 від 23.11.2004р.) 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: пародонтит, локалізований пародонтит, катаральне запалення, гіпертрофія, альтеративне 
запалення, некроз, дистрофія, атрофія, резорбція кісткової тканини, остеопороз, остеосклероз 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
Основна: 
1. Борисенко А. В Заболевания пародонта: учеб. пособие / А. В. Борисенко. - К. : ВСИ « Медицина», 2013. - 456с. - (Секреты 

терапевтической стоматологии). 
2. Данилевський М.Ф. Терапевтична стоматологія: Підручник: В 4 т. – Т.3 Захворювання пародонта / М. Ф. Данилевський, А. В. 

Борисенко, А. М. Політун [та ін.]. – К.: Медицина, 2008. – 614 с. 
3. Данилевский Н. Ф. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 4 т. – Т.3 Заболевания пародонта / А. В. Борисенко, М. Ю. 

Антоненко, Л. Ф. Сидельникова [c cоавт.]. – К.: ВСИ «Медицина», 2011. – 616 с. 
4. Борисенко А. В. Практична пародонтологія: довідник лікаря "Стоматолог" / А. В. Борисенко, М. Ю. Антоненко, Л. Ф. 

Сідельнікова. – К.: Здоров'я України, 2011. – 469 с. 
5. Боровский Е. В. Терапевтическая стоматология. Учебник / Е. В. Боровский, В. С. Иванов, Ю. М. Максимовский [с соавт.]. 

Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Медицина, 2003, – 840 с. 
6. Данилевский Н. Ф. Заболевания пародонта. / Н. Ф. Данилевский, А. В. Борисенко. – К.: Здоров’я, 2000. – 464 с. 
7. Ніколішин А. К. Терапевтична стоматологія:підручник, У 2 т. / ред. А. К. Ніколішин. - Полтава: Дивосвіт, 2007. - 280 с. 
Додаткова: 
1. Барер Г. М. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 3 ч. – Ч.2 – Болезни пародонта / Г. М. Барер, Т. И. Лемецкая, Б. Ю. 

Суражев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 224с. 
2. Вольф Герберт Ф. Пародонтология / Герберт Ф. Вольф, Эдит М. Ратейцхак, Клаус Ратейцхак; Пер.с нем.; Под ред. проф. 

Г.М.Барера. – M.: МЕДпресс-информ, 2008. –  548 с. 
3. Григорьян А. С. Болезни пародонта. Патогенез, диагностика, лечение / А. С. Григорьян, А. И. Грудянов, Н. А. Рабухина, О. А. 

Фролов. – М. : МИА, 2004. – 287 с.  
4. Грудянов А. И. Заболевания пародонта / А. И. Грудянов. – М. : МИА, 2009. – 336 с. 
5. Грудянов А. И. Этиология и патогенез воспалительных заболеваний пародонта / А. И. Грудянов, Е. В. Фоменко. - М.: 

Медицинское информационное агентство, 2010. - 96 с. 
6. Лукиных Л. М. Болезни пародонта (клиника, диагностика, лечение и профилактика): руководство / Л. М. Лукиных, Е. Н. 

Жулев, И. Н. Чупрунова. - Н.Новгород: НГМА, 2005. - 322 с. 
7. Мащенко И.С. Заболевания пародонта. – Днепропетровск: Коло, 2003. – 271 с. 
8. Мюллер Х.-П. Пародонтология / Х.-П. Мюллер, пер. с нем. – Львов: «ГалДент», 2004. – 256 с. 
9. Цепов Л. М. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний пародонта / Л. М. Цепов, А. И. Николаев, Е. А. Михеева. – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 272 с. 
10. Улитовский С. Б. Энциклопедия профилактической стоматологии – СПб.: Человек, 2004. – 184 с. 
11. Улитовский С. Б. Индивидуальная гигиеническая программа профилактики стоматологических заболеваний – Москва: 

Медицинская книга, Н.Новгород: Издательство НГМА, 2003. – 292 с. 
Електронні джерела: 
1. http://tst-nmu.org.ua – метод. рекомендації 
2. http://www.ukrdental.com/lib/stomat_news 
3. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/VSL/index.html 
4. http://www.galdent.com.ua/ua/pro-vydannia-ipo 

http://tst-nmu.org.ua/
http://www.ukrdental.com/lib/stomat_news
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/VSL/index.html
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5. http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/index_topic_id_11.html 
6. http://www.100matolog.com/ 
7. http://www.parodont.ru/free/index.shtml 
8. http://24stoma.ru/parodontologiya 
9. http://stopparodontoz.ru/parodontit-prichinyi-i-priznaki-zabolevaniya/ 
10. http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-

zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-
parodonta.html?Itemid=76 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ: 
1. Класифікація захворювань пародонта за Данилевським М. Ф., 1994. Визначення поняття «локалізований пародонтит». 
2. Етіологія та патогенез локалізованого пародонтиту. Роль місцевих травмуючих факторів у розвитку локалізованого 
пародонтиту. 
3. Клінічні ознаки гострого локалізованого пародонтиту. 
4. Клініко-рентгенологічні ознаки локалізованого пародонтиту (початкового, І, ІІ, ІІІ ступеня) хронічного перебігу. 
5. Клініко-рентгенологічні ознаки локалізованого пародонтиту (початкового, І, ІІ, ІІІ ступеня) загостреного перебігу. 
6. Методи діагностики локалізованого пародонтиту. 
7. Диференційна діагностика локалізованого пародонтиту. 
8. Методи місцевого лікування локалізованого пародонтиту залежно від перебігу, форми та ступеня розвитку захворювання. 
9. Групи лікувальних засобів, що застосовуються для лікування хворих на локалізований пародонтит. Зазначте декілька 
представників лікувальних засобів кожної групи. 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ: 

Тема практичного 
заняття 

Аудиторна 
самостійна робота 

студента 

Час підготовки 
студенту до заняття 

(год.) 

Форми позааудиторної самостійної роботи 
Обов’язкові та 

однакові для всіх 
студентів 

На вибір студента 

Тема № 1: 
Локалізований 
пародонтит. Етіологія, 
патогенез, клініка, 
діагностика, 
диф.діагностика, 
лікування. 
Тема № 2: Патологічна 
анатомія захворювань 
тканин пародонта. 

Курація хворих. 
Оформлення історії 
хвороби. 

2 Рішення тестів, 
задач, оформлення 
історії хвороби, 
робочого зошиту 

Створення конспекту, 
реферату або 
електронної презентації 
на тему: 
1.Стандарти надання 
медичної допомоги за 
спеціальністю 
«Стоматологія 
терапевтична»: 
локалізований 
пародонтит. 

 
ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО: 

№ Основні завдання: вивчити Вказівки до завдання 
Завдання №1 

1.  Поняття «локалізований пародонтит»  
1. Заповнити таблицю «Диференційна 
діагностика локалізованого пародонтиту» 

2.  Етіологічні фактори, що зумовлюють розвиток локалізованого 
пародонтиту. 

3.  Патогенез локалізованого пародонтиту. 
4.  Клініко-рентгенологічні ознаки локалізованого пародонтиту різного 

ступеня та перебігу. 
5.  Методи діагностики локалізованого пародонтиту. 
6.  Постановка діагнозу «Локалізований пародонтит» 
7.  Принципи диференційної діагностики локалізованого пародонтиту. 

8.  Принципи лікування локалізованого пародонтиту. 
 

«ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ЛОКАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ» 
СИМПТОМИ Локалізований пародонтит Локалізований 

гінгівіт (папіліт) 
Загострення 
хронічного 
пульпіту 

Гострий 
періодонтит 

Загострення 
хронічного 

періодонтиту Гострий Хронічний 

Самовільний біль       
Кровоточивість ясен       
Гіперемія ясен       
Набряк ясен       
Відсутнє запалення ясен       
Пародонтальна кишеня       
Рухомість зубів       
Болісність перкусії:       
горизонтальна  
вертикальна 

      
      

Наявність місцевого 
травмуючого чинника       

ЕОД       
Зміни на рентгенограмі       
Розповсюдженість 
ураження       

  

http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/index_topic_id_11.html
http://www.parodont.ru/free/index.shtml
http://stopparodontoz.ru/parodontit-prichinyi-i-priznaki-zabolevaniya/
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
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ЗАНЯТТЯ № 5 
Контроль засвоєння змістовного модуля № 5. 
«Хвороби пародонта. Систематика хвороб пародонта. Особливості обстеження хворих з патологією тканин 
пародонта. Запальні захворювання тканин пародонта (папіліт, гінгівіт, локалізований пародонтит)» 
МЕТА: 
Знати(α-ІІ): 

- визначення поняття «пародонт»; топографо-анатомічну будову тканин пародонта; 
- принципи створення основних класифікацій хвороб пародонта (Єреван,1983; за Данилевським М.Ф., 1994; Міжнародної 
робочої групи з захворювань пародонта, 1999; МКХ-10, 2007); зазначені класифікації та їх термінологію; 
- основні та спеціальні клінічні методи обстеження хворого з патологією тканин пародонта; 
- рентгенологічні методи обстеження хворого з патологією тканин пародонта; 
- етіологію, патогенез катарального, гіпертрофічного, виразкового гінгівіту; локалізованого пародонтиту; 
- патоморфологічні зміни тканин пародонта при гінгівітах; локалізованому пародонтиті; 
- клінічні ознаки катрального, гіпертрофічного, виразкового гінгівіту; локалізованого пародонтиту; 
- лабораторні та рентгенологічні методи обстеження пацієнтів з гінгівітом; локалізованим пародонтитом; 
- принципи лікування та профілактики катарального, гіпертрофічного, виразкового гінгівіту; локалізованого пародонтиту; 

Оволодіти (α-ІІІ): 
- навичками опитування, збору анамнезу хворого з патологією тканин пародонта; 
- технікою огляду порожнини рота хворого з патологією тканин пародонта; 
- технікою огляду тканин пародонта хворого з патологією тканин пародонта; 
- навичкою виконання пародонтального зондування; 
- технікою визначення стану зубів і прикусу, травматичної оклюзії у хворого з патологією тканин пародонта; 
- навичкою визначення рухомості зубів; 
- навичкою визначення кровоточивості ясен; 
- методикою візуалізації зубних відкладень та запального процесу тканин пародонта; 
- технікою застосування стоматологічного інструментарію; 
- методикою постановки діагнозу відповідно до вимог класифікації; 

Вміти (α-ІІІ): 
- проводити обстеження хворого з патологією тканин пародонта; 
- проводити індексну оцінку гігієни порожнини рота та стану тканин пародонта хворого, інтерпретувати та аналізувати 
отримані дані; 
- визначати місцеві подразнювальні чинники тканин пародонта; 
- описувати дані рентгенологічного обстеження хворого з патологією тканин пародонта; 
- інтерпретувати та аналізувати дані клінічного, лабораторного та рентгенологічного обстеження хворого з патологією тканин 
пародонта 
- формулювати діагноз відповідно до вимог класифікації захворювань тканин пародонта за Данилевським М. Ф., 1994; 
- діференціювати гінгівіти, локалізований пародонтит за перебігом та з іншими захворюваннями пародонта; 
- встановити діагноз на підставі результатів основних та додаткових методів обстеження хворого; 
- скласти план лікування хворого на гінгівіт (локалізований пародонтит) та обґрунтувати призначення лікувальних засобів; 
- провести усунення місцевих подразнювальних факторів тканин пародонта у хворого на гінгівіт (локалізований пародонтит); 
- провести медикаментозне лікування хворого на катаральний, гіпертрофічний, виразковий гінгівіт; локалізований 
пародонтит. 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: пародонт, папіліт, гінгівіт, катаральне запалення, гіпертрофія ясен, альтеративне запалення, 
локалізований пародонтит 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
Основна: 
1. Данилевський М.Ф. Терапевтична стоматологія: Підручник: В 4 т. – Т.3 Захворювання пародонта / М.Ф. Данилевський, А.В. 

Борисенко, А.М. Політун [та ін.]. – К.: Медицина, 2008. – 614 с. 
2. Данилевский Н.Ф. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 4 т. – Т.3 Заболевания пародонта / А.В.Борисенко, М.Ю. 

Антоненко, Л.Ф. Сидельникова [c cоавт.]. – К.: ВСИ «Медицина», 2011.–616 с. 
3. Данилевський М.Ф. Фармакотерапія захворювань слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонту / Данилевський 

М.Ф., Мохорт М.А., Мохорт В.В. – К.: Здоров’я, 1991. – 264 с. 
4. Борисенко А.В Заболевания пародонта: учеб. пособие / А.В. Борисенко. - К.: ВСИ « Медицина», 2013. - 456с. - (Секреты 

терапевтической стоматологии). 
5. Борисенко А.В. Практична пародонтологія: довідник лікаря "Стоматолог" / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.Ф. 

Сідельнікова. – К.: Здоров'я України, 2011. – 469 с. 
6. Данилевский Н.Ф. Заболевания пародонта. / Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко. – К.: Здоров’я, 2000. – 464 с. 
7. Данилевский Н.Ф. и др. Заболевания пародонта: Атлас. Учебное пособие для студентов медвузов. – М.: Медицина, 1993. – 

310 с. 
8. Заболотний Т.Д. Генералізований пародонтит. / Т.Д. Заболотний, А.В. Борисенко, А.В. Марков [та співавт.]. – Львів: 

"ГалДент", 2011. – 240 с. 
9. Ніколішин А.К. Терапевтична стоматологія:підручник, У 2 т. / ред. А.К. Ніколішин. - Полтава: Дивосвіт, 2007. - 280 с. 
Додаткова: 
1. Артюшкевич А.С. Заболевания периодонта – М.: Медицинская литература, 2006. –328с. 
2. Барер Г.М. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 3 ч. – Ч.2 – Болезни пародонта / Г.М. Барер, Т.И. Лемецкая, Б.Ю. 

Суражев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 224с. 
3. Безрукова И.В. Агрессивные формы пародонтита./И.В. Безрукова, А.И. Грудянов – М.: Мед. информ. агентство, 2002.–127 с. 
4. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология : учебник для студ. мед. вузов /под ред. Е.В. Боровского М. : Медицина, 

2011.- 340 с. 
5. Вебер В.Р. Клиническая фармакология для стоматологов: Учебное пособие. / В.Р. Вебер, Б.Т. Мороз – С-Пб.: Человек, 

2003. - 352 с. 
6. Вольф Герберт Ф. Пародонтология / Герберт Ф. Вольф, Эдит М. Ратейцхак, Клаус Ратейцхак; Пер.с нем.; Под ред. проф. 

Г.М.Барера. –M.: МЕДпресс-информ, 2008.–548 с. 
7. Герелюк В.І. Фармакотерапія в стоматології. Методичний посібник./В.І. Герелюк, Н.В. Нейко, Т.Д. Павлюк, В.В. Материнський 

- Івано-Франківськ, 2000. - 58 с. 
8. Григорьян А.С. Болезни пародонта. Патогенез, диагностика, лечение / А.С. Григорьян, А.И. Грудянов, Н.А. Рабухина, О.А. 

Фролов. – М. : МИА, 2004. – 287 с.  
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9. Грудянов А.И. Заболевания пародонта / А.И. Грудянов. – М. : МИА, 2009. – 336 с. 
10. Грудянов А. И. Этиология и патогенез воспалительных заболеваний пародонта / А. И. Грудянов, Е.В. Фоменко. - М. : МИА, 

2010. - 96 с. 
11. Дмитриева Л.А. Терапевтическая стоматология: национальное руководство / Л.А. Дмитриева, Ю.М. Максимовский — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 894 с. 
12. Куцевляк В.Ф. Індексна оцінка пародонтального статусу: Навчально-методичний посібник / В.Ф. Куцевляк, Ю.В. Лахтін. – 

Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 2002. – 80 с. 
13. Мазур І. П. Фармакологічні засоби для місцевого лікування тканин пародонту / Мазур І. П., Передрій В. А., Дулько С. В. // 

Современная стоматология – 2010. – № 5. – С. 47–54. 
14. Мащенко И.С. Заболевания пародонта. – Днепропетровск: Коло, 2003. – 271 с. 
15. Мельничук Г.М. Гінгівіт, пародонтит, пародонтоз: особливості лікування: навч. посіб. / Г.М. Мельничук, М.М. Рожко. – Івано-

Франківськ, 2010. – 284 с. 
16. Мельничук Г.М. Гінгівіт, пародонтит, пародонтоз: особливості лікування: навч. посіб. / Г.М. Мельничук, М.М. Рожко. – Івано-

Франківськ, 2011. – 284 с. 
17. Мюллер Х.-П. Пародонтология / Х.-П. Мюллер, пер. с нем. – Львов: «ГалДент», 2004. – 256 с. 
18. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология: учеб. пособие / А.И.Нико лаев, Л.М.Цепов. – 9-е изд. – М. : 

МЕДпресс-информ, 2013. – 928 с. Орехова Л.Ю. Заболевания пародонта / Под общей ред. проф. Ореховой Л.Ю. / М.: 
ПолиМедиаПресс, 2004. - 432 с. 

19. Улитовский С.Б. Энциклопедия профилактической стоматологии – СПб.: Человек, 2004. – 184 с. 
20. Цепов Л.М. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний пародонта / Л.М. Цепов, А.И. Николаев, Е.А. Михеева. – 3-

е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 272 с. 
21. Чекман І.С. Фармакологія. Підручник для студентів медичних факультетів / І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, Л.І. Казак та ін. / 

Видання 2-е – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 800 с. 
22. Ярова С.П. Медикаментозне лікування захворювань тканин пародонта / С.П. Ярова, Н.В. Мозгова, І.В. Чайковська [та ін.]. – 

Донецьк, 2007. – 70 с. 
23. Carranza’s clinical periodontology. – 11th ed./ 2011, 872 с. 
Електронні джерела: 
1. http://tst-nmu.org.ua – метод. рекомендації 
2. http://med-edu.ru/stomat 
3. http://dental-ss.org.ua 
4. http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_2.html 
5. http://www.parodontology.ru/03.html 
6. http://www.mkb10.ru/ 
7. http://www.dentart.org/ 
8. http://www.floridaprobe.com.ua/florida-proub 
9. http://veladent.ru/main/parodont/kartafp 
10. http://www.startsmile.ru/articles/427/7988/ 
11. http://www.instom.ru/publish/magazine/ 
12. http://www.dental-azbuka.ru/ 
13. http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_классов_МКБ-10 
ПИТАННЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ: 
1. Топографо-анатомічна та морфологічна будова тканин пародонту. Ясенна рідина. Механізм утворення, склад, функціональне 

значення. 
2. Систематика та номенклатура захворювань пародонта. (М.Ф.Данилевський, 1994; МКХ-10). Позитивні якості та недоліки. 
3. Основні та допоміжні методи діагностики захворювань тканин пародонта. Рентгенодіагностика хворих з патологією тканин 

пародонта. 
4. Гігієнічні індекси - за Федоровим-Володкіною (1971), Green-Vermillion (OHI-S, 1964). Методика визначення, інтерпретація. 
5. Оцінка стану ясен - проба Шіллера-Писарева, РМА (за I. Schour i M. Massler, 1948 (в модифікації Parma, 1960)), GI (за Silness-Löe, 

1967), SBI (за Mühlemann & Son, 1971). 
6. Частота захворювань тканин пародонта серед різних груп населення. Визначення інтенсивності ураження пародонта за Russel 

(ПІ), КПІ, індексом ВООЗ (CPITN). 
7. Функціональні методи обстеження хворих з патологією тканин пародонта. 
8. Лабораторні методи обстеження хворих з патологією тканин пародонта. 
9. Місцеві подразники тканин пародонта, методи їх виявлення. 
10. Зубний наліт, камінь. Причини. Механізм утворення. Вплив на тканини пародонта. 
11. Значення мікрофлори у розвитку захворювань пародонта. 
12. Папіліт. Класифікація. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 
13. Гострий катаральний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
14. Хронічний катаральний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
15. Гіпертрофічний гінгівіт. Гранулююча форма. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
16. Гіпертрофічний гінгівіт. Фіброзна форма. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
17. Гострий виразково-некротичний гінгівіт. Етіологія, патогенез, патоморфологія, диференціальна діагностика, лікування. 
18. Хронічний виразково-некротичний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
19. Локалізований пародонтит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
20. Принципи місцевої терапії при запальних захворюваннях тканин пародонта. 
21. Принципи загальної терапії при запальних захворюваннях тканин пародонта. 
22. Помилки та ускладнення в діагностиці хворих з патологією тканин пародонта. 
ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ: 
1. Продемонструвати навички роботи стоматологічними інструментами та обладнанням. Провести огляд порожнини рота та 

тканин пародонта. 
2. Провести клінічне обстеження хворого з патологією тканин пародонта, оформити історію хвороби (f043_0). 
3. Визначити гігієнічні індекси порожнини рота - за Федоровим-Володкіною (1971) та Green-Vermillion (1964) і оцінити їх. 
4. Визначити гінгівальні індекси - РМА (за I. Schour i M. Massler, 1948 (в модифікації Parma, 1960)), індекс гінгівіту GI ( за 

Silness-Löe, 1967), індекс кровоточивості ясен SBI (за Mühlemann & Son, 1971) та індекс кровоточивості сосочків РВI (за 
Mühlemann & Saxer, 1977) та проаналізувати їх. 

http://tst-nmu.org.ua/
http://med-edu.ru/stomat
http://dental-ss.org.ua/
http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_2.html
http://www.parodontology.ru/03.html
http://www.mkb10.ru/
http://www.dentart.org/
http://www.floridaprobe.com.ua/florida-proub
http://veladent.ru/main/parodont/kartafp
http://www.startsmile.ru/articles/427/7988/
http://www.instom.ru/publish/magazine/
http://www.dental-azbuka.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_классов_МКБ-10
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5. Визначити пародонтальний індекс - РІ (за A.L. Rassel, 1956). 
6. Визначити пародонтальний індекс - комплексний пародонтальний індекс КПІ (за П.А. Леусом, 1989) 
7. Визначити пародонтальний індекс - Комунальний індекс потреби в лікуванні хвороб пародонта, CPITN (Community 

Periodontal Index of Тreatment Needs, CPITN) 
8. Описати та проаналізувати ортопантомограму. 
9. Інтерпретувати дані гемограми, цитологічного дослідження вмісту зубо-ясенної (пародонтальної) кишені, РАМ, дослідження 

за Ясиновським. 
10. Скласти план лікування хворого з запальним захворюванням тканин пародонта. 
11. Провести видалення зубних відкладень. 
12. Провести місцеве лікування хворого із запальним захворюванням тканин пародонта (зрошення, аплікація). 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ: 

Тема практичного заняття 
Аудиторна 
самостійна 

робота студента 

Час підготовки 
студенту до 

заняття (год.) 

Форми поза аудиторної самостійної роботи 
Обов’язкові та однакові 

для всіх студентів 
На вибір студента 

Контроль засвоєння 
змістовного модуля № 5. 
«Хвороби пародонта. 
Систематика хвороб 
пародонта. Особливості 
обстеження хворих з 
патологією тканин пародонта. 
Запальні захворювання тканин 
пародонта (папіліт, гінгівіт, 
локалізований пародонтит)» 

Курація хворих. 
Оформлення 
історії хвороби. 

2 Рішення тестів, задач, 
оформлення історії 
хвороби, робочого 
зошиту. 

 

ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО: 
ЗАДАЧА №1 

 

Хвора П., 52-х років, звернулась зі скаргами на болючість 
ясен, кровоточивість під час чищення зубів та вживання їжі, загальне 
нездужання, відчуття сухості в порожнині рота. Хворіє близько року. 
Об'єктивно: рис.2, пародонтальне зондування - кишені глибиною 2 мм. 
Зуби не рухомі. 
1. Опишіть місцеву клінічну картину. 
2. Встановіть попередній діагноз. 
3. Зазначте необхідні додаткові методи дослідження. 
Складіть план комплексного лікування, зазначивши лікувальні засоби, 
способи їх застосування, дозування. 

ЕТАЛОН ВІДПОВІДІ НА ПРИКЛАДІ ЗАДАЧІ №2 

 

2. Хворий М., 34-х років, звернувся зі скаргами на болючість 
ясен, кровоточивість під час чищення зубів та вживання їжі. 
Захворювання виникло вперше 2 дні тому після переохолодження. 
Об'єктивно: рис. 1, пародонтальне зондування - кишені глибиною 2,0 
мм. Зуби не рухомі. 
1. Опишіть місцеву клінічну картину. 
2. Встановіть попередній діагноз. 
3. Зазначте необхідні додаткові методи дослідження. 
Складіть план комплексного лікування, зазначивши лікувальні засоби, 
способи їх застосування, дозування 

ВІДПОВІДЬ: 
1. Ясенні сосочки в ділянці фронтальних зубів верхньої щелепи яскраво гіперемійовані, набряклі, збільшені в розмірах, 

мають куполоподібну форму; в ділянці фронтальних зубів нижньої щелепи злегка набряклі. Відзначається гіперемія 
маргінальної частини ясен. При пародонтальному зондуванні виявлені кишені глибиною 2,0 мм. Зуби не рухомі. 

2. Генералізований катаральний гінгівіт, середній ступінь, гострий перебіг. 
3. Проба Парма, бензидинова проба, визначення індексу РМА, гігієнічного індексу (за Федоровим-Володкіною, Green-

Vermillion). Ортопантомографія. Мікробіологічне дослідження вмісту зубо-ясенних кишень (вибір препаратів для 
антимікробної терапії), розгорнутий аналіз крові (оцінка алергологічного компонента - еозинофіли в нормі - до 5%). Метод 
послідовних полоскань за Ясиновським або РАМ (для контролю ефективності лікування). 

4. Лікування: 
4.1. Навчання гігієні порожнини рота, вибір гігієнічних засобів. 
4.2. Антисептичні полоскання за результатами мікробіологічного дослідження (приклад: «Гівалекс» 10мл на 50 мл води - 3 

рази на добу - 5 діб). 
4.3. Штучний лізоцим (1 білок свіжого курячого яйця на 1 склянку прохолодної кип'яченої води, додати ½ ч.л. солі, 

ретельно перемішати, дати настоятися 20 хв. Ротові ванночки 3-4 рази на день). Поза домівкою - «Лісобакт» 
розсмоктувати по 2 табл., («Лизак» по 1 табл.) 3-4 рази на день. При алергії на курячий білок - гіпертонічні ванночки (½ 
ч.л. солі на 1 склянку прохолодної кип'яченої води). 

4.4. Гель «Холісал» у вигляді аплікацій на ясна 3-4 рази на день. Після зменшення явищ запалення - дентальна паста 
«Солкосерил». 

4.5. Після стихання гострих явищ: професійна гігієна порожнини рота, за показаннями - санація. 
  

1 

2 
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ЗАНЯТТЯ № 6 
 
Тема №1: Запально-деструктивні захворювання пародонта. Клініка, діагностика, диф. діагностика генералізованого 
пародонтиту поч.- І ст. хронічного перебігу. Індексна оцінка. Діагностичні проби. Функціональні та лабораторні методи 
діагностики. 
Тема №2: Клініка, діагностика, диф. діагностика генералізованого пародонтиту поч.-І ст. загостреного перебігу. Індексна 
оцінка. Діагностичні проби. Функціональні та лабораторні методи діагностики. 
 
МЕТА: 
Знати(α-ІІ): 
- етіологію, патогенез генералізованого пародонтиту; 
- патоморфологічні зміни тканин пародонта при генералізованому пародонтиті; 
- клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту початкового ступеня, хронічного та загостреного перебігу; 
- клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту І ступеня, хронічного та загостреного перебігу; 
- лабораторні та рентгенологічні методи обстеження пацієнтів з генералізованим пародонтитом; 
- диференційну діагностику генералізованого пародонтиту; 
 
Оволодіти (α-ІІІ): 
- навичками опитування, збору анамнезу хворого з патологією тканин пародонта; 
- технікою огляду порожнини рота хворого з патологією тканин пародонта; 
- технікою огляду тканин пародонта хворого з патологією тканин пародонта; 
- навичкою виконання пародонтального зондування; 
- технікою визначення стану зубів і прикусу, травматичної оклюзії у хворого з патологією тканин пародонта; 
- навичкою визначення рухомості зубів; 
- навичкою визначення кровоточивості ясен; 
- методикою візуалізації зубних відкладень та запального процесу тканин пародонта; 
- технікою застосування стоматологічного інструментарію; 
 
Вміти (α-ІІІ): 
- проводити суб’єктивне обстеження хворого на генералізований пародонтит; 
- проводити об’єктивне обстеження хворого; 
- проводити індексну оцінку гігієни порожнини рота та стану тканин пародонта хворого, інтерпретувати та аналізувати отримані 

дані; 
- виявляти місцеві подразнювальні фактори тканин пародонта; 
- обґрунтувати індивідуальний план обстеження хворого на генералізований пародонтит; 
- інтерпретувати та аналізувати дані лабораторного та рентгенологічного обстеження хворого; 
- диференціювати генералізований пародонтит за перебігом, ступенем розвитку та з іншими захворюваннями пародонта; 
- встановити діагноз генералізованого пародонтиту на підставі результатів основних та додаткових методів обстеження 

хворого; 
 
Творчий рівень (α-ІV): 
- вміти досліджувати причинно-наслідкові взаємозв’язки між наявністю генералізованого пародонтиту та загально-соматичною 

патологією. 
 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: генералізований пародонтит, симптомокомплекс Лукомського, хронічний перебіг генералізованого 
пародонтиту, загострений перебіг генералізованого пародонтиту, ступені тяжкості генералізованого пародонтиту, методи 
діагностики генералізованого пародонтиту 
 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
 
Основна: 
1. Данилевський М.Ф. Терапевтична стоматологія: Підручник: В 4 т. – Т.3 Захворювання пародонта / М.Ф. Данилевський, А.В. 

Борисенко, А.М. Політун [та ін.]. – К.: Медицина, 2008. – 614 с. 
2. Данилевский Н.Ф. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 4 т. – Т.3 Заболевания пародонта / А.В.Борисенко, М.Ю. 

Антоненко, Л.Ф. Сидельникова [c cоавт.]. – К.: ВСИ «Медицина», 2011.–616 с. 
3. Борисенко А.В Заболевания пародонта: учеб. пособие / А.В. Борисенко. - К.: ВСИ « Медицина», 2013. - 456с. - (Секреты 

терапевтической стоматологии). 
4. Борисенко А.В. Практична пародонтологія: довідник лікаря "Стоматолог" / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.Ф. 

Сідельнікова. – К.: Здоров'я України, 2011. – 469 с. 
5. Данилевский Н.Ф. Заболевания пародонта. / Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко. – К.: Здоров’я, 2000. – 464 с. 
6. Данилевский Н.Ф. и др. Заболевания пародонта: Атлас. Учебное пособие для студентов медвузов. – М.: Медицина, 1993. – 

310 с. 
7. Заболотний Т.Д. Генералізований пародонтит. / Т.Д. Заболотний, А.В. Борисенко, А.В. Марков [та співавт.]. – Львів: 

"ГалДент", 2011. – 240 с. 
8. Ніколішин А.К. Терапевтична стоматологія:підручник, У 2 т. / ред. А.К. Ніколішин. - Полтава: Дивосвіт, 2007. - 280 с. 
 
Додаткова: 
1. Артюшкевич А.С. Заболевания периодонта – М.: Медицинская литература, 2006. –328с. 
2. Барер Г.М. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 3 ч. – Ч.2 – Болезни пародонта / Г.М. Барер, Т.И. Лемецкая, Б.Ю. 

Суражев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 224с. 
3. Безрукова И.В. Агрессивные формы пародонтита. / И.В. Безрукова, А.И. Грудянов – М.: Мед. информ. агентство, 2002. – 127 

с. 
4. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология : учебник для студ. мед. вузов /под ред. Е.В. Боровского М. : Медицина, 

2011.- 340 с. 
5. Вольф Герберт Ф. Пародонтология / Герберт Ф. Вольф, Эдит М. Ратейцхак, Клаус Ратейцхак; Пер.с нем.; Под ред. проф. 

Г.М.Барера. – M.: МЕДпресс-информ, 2008. –548 с. 
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6. Григорьян А.С. Болезни пародонта. Патогенез, диагностика, лечение / А.С. Григорьян, А.И. Грудянов, Н.А. Рабухина, О.А. 
Фролов. – М. : МИА, 2004. – 287 с.  

7. Грудянов А.И. Этиология и патогенез воспалительных заболеваний пародонта / А.И. Грудянов, Е.В. Фоменко. - М. : МИА, 
2010. - 96 с. 

8. Дмитриева Л.А. Терапевтическая стоматология: национальное руководство / Л.А. Дмитриева, Ю.М. Максимовский — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 894 с. 

9. Курякина Н.В. Заболевания пародонта. / Н.В. Курякина, Т.Ф Кутепова - М. : Медицинская книга, Н.Новгород: Издательство 
НГМА, 2000. - 160с. 

10. Куцевляк В.Ф. Індексна оцінка пародонтального статусу: Навчально-методичний посібник / В.Ф. Куцевляк, Ю.В. Лахтін. – 
Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 2002. – 80 с. 

11. Мащенко И.С. Заболевания пародонта. – Днепропетровск: Коло, 2003. – 271 с. 
12. Мюллер Х.-П. Пародонтология / Х.-П. Мюллер, пер. с нем. – Львов: «ГалДент», 2004. – 256 с. 
13. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология: учеб. пособие / А.И.Нико лаев, Л.М.Цепов. – 9-е изд. – М. : 

МЕДпресс-информ, 2013. – 928 с. 
14. Орехова Л.Ю. Заболевания пародонта / Под общей ред. проф. Ореховой Л.Ю. / М.: ПолиМедиаПресс, 2004. - 432 с. 
15. Цепов Л.М. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний пародонта / Л.М. Цепов, А.И. Николаев, Е.А. Михеева. – 3-

е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 272 с. 
16. Carranza’s clinical periodontology. – 11th ed./ 2011, 872 с. 
 
Електронні джерела: 
1. http://tst-nmu.org.ua – метод. рекомендації 
2. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/bmv/2012_2/BMV2_164.pdf 
3. http://www.nidcr.nih.gov/OralHealth/Topics/GumDiseases/PeriodontalGumDisease.htm 
4. http://stopparodontoz.ru/parodontit-prichinyi-i-priznaki-zabolevaniya/ 
5. http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-

zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-
parodonta.html?Itemid=76 

6. http://www.parodont.ru/free/54/ 
 
ПИТАННЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ: 
1. Визначення поняття «генералізований пародонтит». 
2. Класифікація захворювань пародонта (Данилевський М. Ф., 1994). 
3. Етіологія та патогенез генералізованого пародонтиту хронічного та загостреного перебігу. 
4. Клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту початкового ступеню, хронічного та загостреного перебігу. 
5. Клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту І ступеню, хронічного та загостреного перебігу. 
6. Методи діагностики генералізованого пародонтиту початкового та І ступеня, хронічного та загостреного перебігу. Основні 

лабораторні та індексні показники. 
7. Диференційна діагностика генералізованого пародонтиту. 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ: 

Тема практичного заняття 
Аудиторна 
самостійна 

робота студента 

Час 
підготовки 

студенту до 
заняття (год.) 

Форми позааудиторної самостійної роботи 
Обов’язкові та 

однакові для всіх 
студентів 

На вибір студента 

Тема №1: Запально-деструктивні 
захворювання пародонта. Клініка, 
діагностика, диф. діагностика 
генералізованого пародонтиту 
поч.- І ст. хронічного перебігу. 
Індексна оцінка. Діагностичні 
проби. Функціональні та 
лабораторні методи діагностики. 
Тема №2: Клініка, діагностика, 
диф. діагностика 
генералізованого пародонтиту 
поч.-І ст. загостреного перебігу. 
Індексна оцінка. Діагностичні 
проби. Функціональні та 
лабораторні методи діагностики. 

Курація хворих. 
Оформлення 
історії хвороби. 

2 Рішення тестів, задач, 
оформлення історії 
хвороби, робочого 
зошиту. 

Створення конспекту, 
реферату або 
електронної 
презентації на тему: 
1. Взаємозв’язок 
генералізованого 
пародонтиту та 
патології шлунково-
кишкового тракту. 
2. Взаємозв’язок 
генералізованого 
пародонтиту та 
патології системи 
крові. 

 
  

http://tst-nmu.org.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/bmv/2012_2/BMV2_164.pdf
http://www.nidcr.nih.gov/OralHealth/Topics/GumDiseases/PeriodontalGumDisease.htm
http://stopparodontoz.ru/parodontit-prichinyi-i-priznaki-zabolevaniya/
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
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ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО: 
№ Основні завдання: вивчити Вказівки до завдання 

Завдання №1 
1.  Поняття «генералізований пародонтит»  

1. Заповнити таблицю «Клініко-рентгенологічні 
ознаки генералізованого пародонтиту» 
2.  

2.  Етіологічні фактори, що зумовлюють розвиток генералізованого 
пародонтиту. 

3.  Патогенез генералізованого пародонтиту хронічного перебігу. 

4.  Патогенез генералізованого пародонтиту загостреного перебігу. 

5.  Клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту 
початкового ступеню, хронічного перебігу. 

6.  Клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту 
початкового ступеня, загостреного перебігу. 

7.  Клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту І 
ступеню, хронічного перебігу. 

8.  Клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту І 
ступеня, загостреного перебігу. 

9.  Методи діагностики генералізованого пародонтиту. 
10.  Постановка діагнозу «Генералізований пародонтит» 
11.  Принципи диференційної діагностики генералізованого 

пародонтиту. 

 
 

«КЛІНІКО-РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ ПОЧАТКОВОГО ТА І СТУПЕНЮ» 
 

Діагноз 
Ознака за симптомокомплексом Лукомського І. Г., 1945 

Симптоматичний гінгівіт    
ГП, початковий 
ступінь, 
хронічний перебіг 

    

ГП, початковий 
ступінь, 
загострений 
перебіг 

Загострення: 
 катаральний 
 виразковий 

гіпертрофічний (гранулююча 
форма) 

   порушення цілісності 
компактної пластинки 
верхівок 
міжальвеолярних 
перегородок 
 значне маргінальне 

розширення 
періодонтальних щілин 
виражений остеопороз 
губчастої речовини кістки 

ГП, І ступінь, 
хронічний перебіг 

    

ГП, І ступінь, 
загострений 
перебіг 

 Глибина 3-4 мм 
Серозно-гнійний 
(гнійний) ексудат 
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ЗАНЯТТЯ № 7 
Тема №1: Клініка, діагностика, диф. діагностика генералізованого пародонтиту ІІ-ІІІ ст. хронічного перебігу. Індексна 
оцінка. Діагностичні проби. Функціональні та лабораторні методи діагностики. 
Тема №2: Клініка, діагностика, диф. діагностика генералізованого пародонтиту ІІ-ІІІ ст. загостреного перебігу. Індексна 
оцінка. Діагностичні проби. Функціональні та лабораторні методи діагностики. 
 
МЕТА: 
Знати(α-ІІ): 
- етіологію, патогенез генералізованого пародонтиту; 
- патоморфологічні зміни тканин пародонта при генералізованому пародонтиті; 
- клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту ІІ ступеня, хронічного та загостреного перебігу; 
- клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту ІІІ ступеня, хронічного та загостреного перебігу; 
- лабораторні та рентгенологічні методи обстеження пацієнтів з генералізованим пародонтитом; 
- диференційну діагностику генералізованого пародонтиту; 
Оволодіти (α-ІІІ): 
- навичками опитування, збору анамнезу хворого з патологією тканин пародонта; 
- технікою огляду порожнини рота хворого з патологією тканин пародонта; 
- технікою огляду тканин пародонта хворого з патологією тканин пародонта; 
- навичкою виконання пародонтального зондування; 
- технікою визначення стану зубів і прикусу, травматичної оклюзії у хворого з патологією тканин пародонта; 
- навичкою визначення рухомості зубів; 
- навичкою визначення кровоточивості ясен; 
- методикою візуалізації зубних відкладень та запального процесу тканин пародонта; 
- технікою застосування стоматологічного інструментарію 
Вміти (α-ІІІ): 
- проводити суб’єктивне обстеження хворого на генералізований пародонтит; 
- проводити об’єктивне обстеження хворого; 
- проводити індексну оцінку гігієни порожнини рота та стану тканин пародонта хворого, інтерпретувати та аналізувати отримані 

дані; 
- виявляти місцеві подразнювальні фактори тканин пародонта; 
- обґрунтувати індивідуальний план обстеження хворого на генералізований пародонтит; 
- інтерпретувати та аналізувати дані лабораторного та рентгенологічного обстеження хворого; 
- диференціювати генералізований пародонтит за перебігом, ступенем розвитку та з іншими захворюваннями пародонта; 
- встановити діагноз генералізованого пародонтиту на підставі результатів основних та додаткових методів обстеження 

хворого; 
Творчий рівень (α-ІV): 
- вміти находити причинно-наслідкові взаємозв’язки між наявністю генералізованого пародонтиту та загально-соматичною 

патологією. 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: генералізований пародонтит, симптомокомплекс Лукомського, хронічний перебіг генералізованого 
пародонтиту, загострений перебіг генералізованого пародонтиту, ступені тяжкості генералізованого пародонтиту, методи 
діагностики генералізованого пародонтиту 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
Основна: 
1. Данилевський М.Ф. Терапевтична стоматологія: Підручник: В 4 т. – Т.3 Захворювання пародонта / М.Ф. Данилевський, А.В. 

Борисенко, А.М. Політун [та ін.]. – К.: Медицина, 2008. – 614 с. 
2. Данилевский Н.Ф. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 4 т. – Т.3 Заболевания пародонта / А.В.Борисенко, М.Ю. 

Антоненко, Л.Ф. Сидельникова [c cоавт.]. – К.: ВСИ «Медицина», 2011.–616 с. 
3. Борисенко А.В Заболевания пародонта: учеб. пособие / А.В. Борисенко. - К.: ВСИ « Медицина», 2013. - 456с. - (Секреты 

терапевтической стоматологии). 
4. Борисенко А.В. Практична пародонтологія: довідник лікаря "Стоматолог" / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.Ф. 

Сідельнікова. – К.: Здоров'я України, 2011. – 469 с. 
5. Данилевский Н.Ф. Заболевания пародонта. / Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко. – К.: Здоров’я, 2000. – 464 с. 
6. Данилевский Н.Ф. и др. Заболевания пародонта: Атлас. Учебное пособие для студентов медвузов. – М.: Медицина, 1993. – 

310 с. 
7. Заболотний Т.Д. Генералізований пародонтит. / Т.Д. Заболотний, А.В. Борисенко, А.В. Марков [та співавт.]. – Львів: 

"ГалДент", 2011. – 240 с. 
8. Ніколішин А.К. Терапевтична стоматологія:підручник, У 2 т. / ред. А.К. Ніколішин. - Полтава: Дивосвіт, 2007. - 280 с. 
Додаткова: 
1. Артюшкевич А.С. Заболевания периодонта – М.: Медицинская литература, 2006. –328с. 
2. Барер Г.М. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 3 ч. – Ч.2 – Болезни пародонта / Г.М. Барер, Т.И. Лемецкая, Б.Ю. 

Суражев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 224с. 
3. Безрукова И.В. Агрессивные формы пародонтита. / И.В. Безрукова, А.И. Грудянов – М.: Мед. информ. агентство, 2002. – 127 

с. 
4. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология : учебник для студ. мед. вузов /под ред. Е.В. Боровского М. : Медицина, 

2011.- 340 с. 
5. Вольф Герберт Ф. Пародонтология / Герберт Ф. Вольф, Эдит М. Ратейцхак, Клаус Ратейцхак; Пер.с нем.; Под ред. проф. 

Г.М.Барера. – M.: МЕДпресс-информ, 2008. –548 с. 
6. Григорьян А.С. Болезни пародонта. Патогенез, диагностика, лечение / А.С. Григорьян, А.И. Грудянов, Н.А. Рабухина, О.А. 

Фролов. – М. : МИА, 2004. – 287 с.  
7. Грудянов А.И. Этиология и патогенез воспалительных заболеваний пародонта / А.И. Грудянов, Е.В. Фоменко. - М. : МИА, 

2010. - 96 с. 
8. Дмитриева Л.А. Терапевтическая стоматология: национальное руководство / Л.А. Дмитриева, Ю.М. Максимовский — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 894 с. 
9. Курякина Н.В. Заболевания пародонта. / Н.В. Курякина, Т.Ф Кутепова - М. : Медицинская книга, Н.Новгород: Издательство 

НГМА, 2000. - 160с. 
10. Куцевляк В.Ф. Індексна оцінка пародонтального статусу: Навчально-методичний посібник / В.Ф. Куцевляк, Ю.В. Лахтін. – 

Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 2002. – 80 с. 
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11. Мащенко И.С. Заболевания пародонта. – Днепропетровск: Коло, 2003. – 271 с. 
12. Мюллер Х.-П. Пародонтология / Х.-П. Мюллер, пер. с нем. – Львов: «ГалДент», 2004. – 256 с. 
13. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология: учеб. пособие / А.И.Нико лаев, Л.М.Цепов. – 9-е изд. – М. : 

МЕДпресс-информ, 2013. – 928 с. 
14. Орехова Л.Ю. Заболевания пародонта / Под общей ред. проф. Ореховой Л.Ю. / М.: ПолиМедиаПресс, 2004. - 432 с. 
15. Цепов Л.М. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний пародонта / Л.М. Цепов, А.И. Николаев, Е.А. Михеева. – 3-

е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 272 с. 
16. Carranza’s clinical periodontology. – 11th ed./ 2011, 872 с. 
Електронні джерела: 
1. http://tst-nmu.org.ua 
2. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/bmv/2012_2/BMV2_164.pdf 
3. http://www.nidcr.nih.gov/OralHealth/Topics/GumDiseases/PeriodontalGumDisease.htm 
4. http://stopparodontoz.ru/parodontit-prichinyi-i-priznaki-zabolevaniya/ 
5. http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-

zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-
parodonta.html?Itemid=76 

6. http://www.minclinic.ru/stomat/parodontit_tyaj.html 
7. http://www.eurolab.ua/diseases/2379/ 
8. http://www.parodont.ru/free/54/ 
ПИТАННЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ: 
1. Визначення поняття «генералізований пародонтит». 
2. Класифікація захворювань пародонта (Данилевський М. Ф., 1994). 
3. Етіологія та патогенез генералізованого пародонтиту хронічного та загостреного перебігу. 
4. Клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту ІІ ступеню, хронічного та загостреного перебігу. 
5. Клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту ІІІ ступеню, хронічного та загостреного перебігу. 
6. Методи діагностики генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня, хронічного та загостреного перебігу. Основні лабораторні 

та індексні показники. 
7. Диференційна діагностика генералізованого пародонтиту. 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ: 

Тема практичного 
заняття 

Аудиторна 
самостійна 

робота студента 

Час підготовки 
студенту до заняття 

(год.) 

Форми позааудиторної самостійної роботи 

Обов’язкові та 
однакові для всіх 

студентів 

На вибір студента 

Тема №1: Клініка, 
діагностика, диф. 
діагностика 
генералізованого 
пародонтиту ІІ-ІІІ ст. 
хронічного перебігу. 
Індексна оцінка. 
Діагностичні проби. 
Функціональні та 
лабораторні методи 
діагностики. 
Тема №2: Клініка, 
діагностика, диф. 
діагностика 
генералізованого 
пародонтиту ІІ-ІІІ ст. 
загостреного перебігу. 
Індексна оцінка. 
Діагностичні проби. 
Функціональні та 
лабораторні методи 
діагностики. 

Курація хворих. 
Оформлення 
історії хвороби. 

2 Рішення тестів, задач, 
оформлення історії 
хвороби, робочого 
зошиту. 

Створення конспекту, 
реферату або 
електронної 
презентації на тему: 
1. Взаємозв’язок 
генералізованого 
пародонтиту та 
патології 
ендокринної 
системи. 
2. Взаємозв’язок 
генералізованого 
пародонтиту та 
патології імунної 
системи. 

 
ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО: 
 

№ Основні завдання: вивчити Вказівки до завдання 
Завдання №1 

1.  Клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту ІІ 
ступеню, хронічного перебігу. 

 
1. Заповнити таблицю «Клініко-рентгенологічні 

ознаки генералізованого пародонтиту» 
2. Вирішити письмово задачу №3 

3.  Клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту ІІ 
ступеню, загостреного перебігу. 

4.  Клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту ІІІ 
ступеню, хронічного перебігу. 

5.  Клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту ІІІ 
ступеню, загостреного перебігу. 

6.  Методи діагностики генералізованого пародонтиту. 
7.  Постановка діагнозу «Генералізований пародонтит» 
8.  Принципи диференційної діагностики генералізованого 

пародонтиту. 
  

http://tst-nmu.org.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/bmv/2012_2/BMV2_164.pdf
http://www.nidcr.nih.gov/OralHealth/Topics/GumDiseases/PeriodontalGumDisease.htm
http://stopparodontoz.ru/parodontit-prichinyi-i-priznaki-zabolevaniya/
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
http://www.minclinic.ru/stomat/parodontit_tyaj.html
http://www.eurolab.ua/diseases/2379/
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«КЛІНІКО-РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ ІІ ТА ІІІ СТУПЕНЮ» 

Діагноз 
Ознака за симптомокомплексом Лукомського І. Г., 1945 

Симптоматичний гінгівіт    
ГП, ІІ ступінь, 
хронічний перебіг 

    

ГП, ІІ ступінь, 
загострений 
перебіг 

Загострення: 
 катаральний 
 виразковий 

гіпертрофічний (гранулююча 
форма) 

   руйнування компактної 
пластинки 
міжальвеолярних 
перегородок 
 маргінальне 

розширення 
періодонтальних щілин 
 нерівномірна 

(горизонтальна та 
вертикальна) резорбція 
міжальвеолярних 
перегородок більше ⅓ до 
(на) ½ висоти кореня 
 остеопороз губчатої 

речовини кістки 
наявність кісткових 
кишень 

ГП, ІІІ ступінь, 
хронічний перебіг 

    

ГП, ІІІ ступінь, 
загострений 
перебіг 

 Глибина >6 мм 
Гнійний ексудат 
Пародонтальні 
абсцеси 

  

 
Задача №3 

Хворий К., 47-ми років, скаржиться на болючість та кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, рухомість зубів, 
утруднене пережовування їжі. Об’єктивно: ясна нижньої та верхньої щелеп яскраво червоного кольору, набряклі. 
Пародонтальні кишені глибиною 6-8 мм. Бензидинова проба «+++» На зубах значне відкладення над- і під'ясенного зубного 
каменю. Нижні фронтальні зуби мають патологічну рухомість ІІ ступеня. Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною 3,5 бали, 
травматична оклюзія, визначається протягом всього зубного ряду. Гемограма: еритроцитів - 4,5×1012/л, Hb - 130 г/л, 
кольоровий показник - 0,9, лейкоцитів - 11×109/л, тромбоцитів - 250×10*9/л. ШОЕ - 12 мм/год; глюкоза - 12,6 ммоль/л. 

 
Рентгенологічно: 

 
Встановіть діагноз. 
Опишіть рентгенограму (зміни тканин пародонта). Встановіть діагноз та можливу причину захворювання. 
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ЗАНЯТТЯ № 8 
Тема №1: Пародонтоз. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика. 
Тема №2: Диференціальна діагностика захворювань пародонта: гінгівіт, пародонтит (локалізований, генералізований), 
пародонтоз. 
Робота з історією хвороби 
 
МЕТА: 
 
Знати(α-ІІ): 
- етіологію, патогенез пародонтозу; 
- патоморфологічні зміни тканин пародонта при пародонтозі; 
- клініко-рентгенологічні ознаки пародонтозу різного ступеня розвитку; 
- лабораторні та рентгенологічні методи обстеження пацієнтів з пародонтозом; 
- диференційну діагностику пародонтозу; 
- клініко-рентгенологічні особливості запальних захворювань тканин пародонта (папіліт, гінгівіт, локалізований пародонтит); 
- клініко-рентгенологічні особливості дистрофічно-запальних захворювань тканин пародонта (генералізований пародонтит, 
пародонтоз); 
- алгоритм проведення диференційної діагностики захворювань тканин пародонта (папіліт, гінгівіт, локалізований пародонтит, 
генералізований пародонтит, пародонтоз); 
Оволодіти (α-ІІІ): 
- навичками виконання стандартних прийомів клінічного обстеження хворого з патологією тканин пародонта (опитування, 
огляд, зондування, пальпація, перкусія); 
- технікою застосування стоматологічного інструментарію; 
- методикою індексної оцінки пародонтального статусу хворого з патологією тканин пародонта; 
- методикою опису рентгенологічного дослідження тканин пародонта; 
Вміти (α-ІІІ): 
- створювати індивідуальний алгоритм діагностичного пошуку при діагностиці захворювань тканин пародонта; 
- проводити комплексне обстеження хворого з патологією тканин пародонта (суб’єктивні, об’єктивні, додаткові методи); 
- виділяти провідні симптоми запальних та дистрофічно-запальних захворювань тканин пародонта; 
- інтерпретувати та аналізувати дані лабораторного та рентгенологічного обстеження хворого; 
- диференціювати захворювання пародонта за перебігом, ступенем розвитку розповсюдженістю та формою процесу; 
- встановити заключний діагноз хворого з патологією тканин пародонта. 
Творчий рівень (α-ІV): 
- вміти досліджувати причинно-наслідкові взаємозв’язки між наявністю пародонтозу та системного остеопорозу. 
- дослідити стан питання «Використання комп’ютерних програм для оптимізації диференційно-діагностичного пошуку при 
захворюваннях пародонта». 
 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: пародонтоз, атрофія, рецесія ясен, ступені тяжкості пародонтозу, методи діагностики 
пародонтозу, алгоритм діагностичного пошуку 
 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
Основна: 
1. Данилевський М.Ф. Терапевтична стоматологія: Підручник: В 4 т. – Т.3 Захворювання пародонта / М.Ф. Данилевський, А.В. 

Борисенко, А.М. Політун [та ін.]. – К.: Медицина, 2008. – 614 с. 
2. Данилевский Н.Ф. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 4 т. – Т.3 Заболевания пародонта / А.В.Борисенко, М.Ю. 

Антоненко, Л.Ф. Сидельникова [c cоавт.]. – К.: ВСИ «Медицина», 2011.–616 с. 
3. Борисенко А.В Заболевания пародонта: учеб. пособие / А.В. Борисенко. - К.: ВСИ «Медицина», 2013. - 456с. - (Секреты 

терапевтической стоматологии). 
4. Борисенко А.В. Практична пародонтологія: довідник лікаря "Стоматолог" / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.Ф. 

Сідельнікова. – К.: Здоров'я України, 2011. – 469 с. 
5. Данилевский Н.Ф. Заболевания пародонта. / Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко. – К.: Здоров’я, 2000. – 464 с. 
6. Данилевский Н.Ф. и др. Заболевания пародонта: Атлас. Учебное пособие для студентов медвузов. – М.: Медицина, 1993. – 

310 с. 
7. Ніколішин А.К. Терапевтична стоматологія:підручник, У 2 т. / ред. А.К. Ніколішин. - Полтава: Дивосвіт, 2007. - 280 с. 
Додаткова: 
1. Барер Г.М. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 3 ч. – Ч.2 – Болезни пародонта / Г.М. Барер, Т.И. Лемецкая, Б.Ю. 

Суражев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 224с. 
2. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология : учебник для студ. мед. вузов /под ред. Е.В. Боровского М. : Медицина, 

2011.- 340 с. 
3. Вольф Герберт Ф. Пародонтология / Герберт Ф. Вольф, Эдит М. Ратейцхак, Клаус Ратейцхак; Пер.с нем.; Под ред. проф. 

Г.М.Барера. – M.: МЕДпресс-информ, 2008. –548 с. 
4. Григорьян А.С. Болезни пародонта. Патогенез, диагностика, лечение / А.С. Григорьян, А.И. Грудянов, Н.А. Рабухина, О.А. 

Фролов. – М. : МИА, 2004. – 287 с.  
5. Грудянов А.И. Заболевания пародонта / А.И. Грудянов. – М. : МИА, 2009. – 336 с. 
6. Дмитриева Л.А. Терапевтическая стоматология: национальное руководство / Л.А. Дмитриева, Ю.М. Максимовский — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 894 с. 
7. Ефанов О.И. Физиотерапия стоматологических заболеваний. / О.И. Ефанов, Т.Ф. Дзанагова - М.: Медицина, 1980. - 296 с. 
8. Курякина Н.В. Заболевания пародонта. / Н.В. Курякина, Т.Ф Кутепова - М. : Медицинская книга, Н.Новгород: Издательство 

НГМА, 2000. - 160с. 
9. Мащенко И.С. Заболевания пародонта. – Днепропетровск: Коло, 2003. – 271 с. 
10. Мюллер Х.-П. Пародонтология / Х.-П. Мюллер, пер. с нем. – Львов: «ГалДент», 2004. – 256 с. 
11. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология: учеб. пособие / А.И.Нико лаев, Л.М.Цепов. – 9-е изд. – М. : 

МЕДпресс-информ, 2013. – 928 с. 
12. Орехова Л.Ю. Заболевания пародонта / Под общей ред. проф. Ореховой Л.Ю. / М.: ПолиМедиаПресс, 2004. - 432 с. 
13. Цепов Л.М. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний пародонта / Л.М. Цепов, А.И. Николаев, Е.А. Михеева. – 3-

е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 272 с. 
14. Carranza’s clinical periodontology. – 11th ed./ 2011, 872 с. 
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Електронні джерела: 
1. http://tst-nmu.org.ua 
2. http://stopparodontoz.ru/parodontoz-prichinyi-simptomyi-i-priznaki-zabolevaniya/ 
3. http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-

zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-
parodonta.html?Itemid=76 

4. http://www.parodont.ru/free/54/ 
5. http://www.ukrdental.com/lib/stomat_news 
6. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/VSL/index.html 
7. http://www.galdent.com.ua/ua/pro-vydannia-ipo 
8. http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/index_topic_id_11.html 
9. http://www.100matolog.com/ 
10. http://www.parodont.ru/free/index.shtml 
11. http://24stoma.ru/parodontologiya 
12. http://ihtik.lib.ru/ihtik_med_2011.06.12 
ПИТАННЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ: 
1. Визначення поняття «пародонтоз». 
2. Класифікація захворювань тканин пародонта (Данилевський М. Ф., 1994). 
3. Етіологія та патогенез пародонтозу. 
4. Клініко-рентгенологічні ознаки пародонтозу початкового, І, ІІ, ІІІ ступеня. 
5. Методи діагностики пародонтозу. Основні лабораторні та індексні показники. 
6. Диференційна діагностика папіліту. 
7. Диференційна діагностика катарального гінгівіту. 
8. Диференційна діагностика гіпертрофічного гінгівіту. 
9. Диференційна діагностика виразкового гінгівіту. 
10. Диференційна діагностика локалізованого пародонтиту. 
11. Диференційна діагностика генералізованого пародонтиту. 
12. Диференційна діагностика пародонтозу. 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ: 

Тема практичного 
заняття 

Аудиторна самостійна 
робота студента 

Час підготовки 
студенту до 

заняття (год.) 

Форми позааудиторної самостійної роботи 
Обов’язкові та 

однакові для всіх 
студентів 

На вибір студента 

Тема №1: Пародонтоз. 
Клініка, діагностика, 
диференціальна 
діагностика. 
Тема №2: 
Диференціальна 
діагностика захворювань 
пародонта: гінгівіт, 
пародонтит 
(локалізований, 
генералізований), 
пародонтоз. 
Робота з історією 
хвороби 

Курація хворих. 
Оформлення історії 
хвороби. 

2 Рішення тестів, 
задач, оформлення 
історії хвороби, 
робочого зошиту. 

Створення конспекту, 
реферату або електронної 
презентації на тему: 
1.Дистрофічні 
захворювання пародонта 
- системний остеопороз: 
клініко-діагностичні 
паралелі. 
2. Використання 
комп’ютерних програм 
для оптимізації 
диференційно-
діагностичного пошуку 
при захворюваннях 
пародонта 

 
ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО: 
№ Основні завдання: вивчити Вказівки до завдання 

Завдання №1 
1.  Поняття «пародонтоз». 1. Розв’язати письмово задачу №4 
2.  Етіологічні фактори, що зумовлюють розвиток пародонтозу. 
3.  Патогенез пародонтозу. 
4.  Клініко-рентгенологічні ознаки пародонтозу. 
5.  Методи діагностики пародонтозу. 
6.  Постановка діагнозу «Пародонтоз» 
7.  Принципи диференційної діагностики пародонтозу. 

Завдання №2 
 Повторити: 1. Заповнити таблицю 

«Диференційна діагностика 
захворювань тканин пародонта» 
2. Розв’язати письмово задачу №5 

3.  Визначення понять «папіліт», «гінгівіт», «локалізований пародонтит», 
«генералізований пародонтит», «пародонтоз». 

4.  Клініко-рентгенологічні ознаки запальних захворювань тканин пародонта 
(папіліт, гінгівіт). 

5.  Клініко-рентгенологічні ознаки запальних захворювань тканин пародонта 
(локалізований пародонтит). 

6.  Клініко-рентгенологічні ознаки дистрофічно-запальних захворювань тканин 
пародонта (генералізований пародонтит). 

7.  Клініко-рентгенологічні ознаки дистрофічно-запальних захворювань тканин 
пародонта (пародонтоз). 

8.  Вивчити: 
Алгоритм діагностичного пошуку при захворюваннях тканин пародонта 

 
  

http://tst-nmu.org.ua/
http://stopparodontoz.ru/parodontoz-prichinyi-simptomyi-i-priznaki-zabolevaniya/
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
http://www.parodont.ru/free/54/
http://www.ukrdental.com/lib/stomat_news
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/VSL/index.html
http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/index_topic_id_11.html
http://www.parodont.ru/free/index.shtml
http://24stoma.ru/parodontologiya
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Задача №4 
Проведіть диференційну діагностику та встановіть попередній діагноз. 

  
         Рис. 1 Рис. 2 

Диференційна діагностика Рис.1 та Рис.2 
Передбачуваний 

діагноз Зміни ясен Щільність Рецесія ясен Оголення 
коренів зубів 

Зубні 
відкладення 

Стан твердих 
тканин зубів 

Хронічний катаральний 
гінгівіт 

      

Хронічний 
гіпертрофічний гінгівіт 
(фіброзна форма) 

      

Локалізований 
пародонтит ІІ (ІІІ) ступінь, 
хронічний перебіг 

 

      
Генералізований 
пародонтит ІІ (ІІІ) ступінь, 
хронічний перебіг 

      

Генералізований 
пародонтит ІІ (ІІІ) ступінь, 
фаза реміссії 

      

Пародонтоз, ІІ ступінь       
Пародонтоз, ІІІ ступінь       
 
Приклад розв’язання для Рис.2 
Ясна гіперемовані, набряклі, відшаровуються від зубів. Ерозії маргінальної частини ясен. Спостерігається рецесія ясен та 
оголення зубів до 1/2 висоти коренів. Зуби зміщені, множинна адентія. В пришійковій частині зубів гнійний ексудат. Множинні 
каріозні ураження. Значна кількість над- та під’ясенних зубних відкладень. 

 
Диференційна діагностика Рис.2 

Передбачуваний діагноз Зміни ясен Щільність Рецесія ясен Оголення 
коренів зубів 

Зубні 
відкладення 

Стан твердих 
тканин зубів 

Гострий (загострений) 
катаральний гінгівіт 

Яскрава гіперемія Набряклі, 
нещільно 
охоплюють 
зуби 

- - Над'ясенні  Можливі каріозні 
ураження 

Гострий (загострений) 
виразковий гінгівіт 

Яскрава гіперемія, 
ерозії (вираз-ки), 
некротичний наліт 

Набряклі, не 
щільно 
охоплюють 
зуби 

Некроз 
міжзубних 
сосочків, 
оголення 
шийок зубів 

- Над'ясенні Можливі каріозні 
ураження 

Хронічний гіпертрофічний гінгівіт 
(гранулююча форма), 
загострення 

Збільшення розміру 
ясен, розростання 
грануляцій 

Не щільно 
охоплюють 
зуби 

- - Над'ясенні Можливі каріозні 
ураження 

Локалізований пародонтит ІІ (ІІІ) 
ступінь, загострений перебіг 

Ураження обмежене ділянкою 1-3 зубів. 
Яскрава гіперемія  Набряклі, 

нещільно 
охоплюють 
зуби 

ІІ ст. - до 1/2, 
ІІІ ст. - більше 
1/2 висоти 
коренів 

ІІ ст. - до 1/2, 
ІІІ ст. - більше 
1/2 висоти 
коренів 

Над'ясенні 
Під'ясенні 

Каріозні ураження в 
пришийкових 
ділянках, навислі 
краї пломб тощо 

Генералізований пародонтит ІІ 
ступінь, загост-рений перебіг, 
симптоматичний катаральний 
гінгівіт 

Яскрава гіперемія, 
цілісність епітелію 
не порушена; 
гнійний ексудат 

Набряклі, 
нещільно 
охоплюють 
зуби 

Від 1/3 до 1/2 
висоти коренів 
зубів 

Від 1/3 до 1/2 
висоти коренів 
зубів 

Над'ясенні 
Під'ясенні 

Можливі каріозні 
ураження 

Генералізований пародонтит 
ІІ ступінь, загост-рений 
перебіг, симптоматичний 
виразковий гінгівіт 

Яскрава гіперемія, 
ерозії, виразки, 
гнійний ексудат 

Набряклі, 
нещільно 
охоплюють 
зуби 

Від 1/3 до 1/2 
висоти коренів 
зубів 

Від 1/3 до 1/2 
висоти коренів 
зубів 

Над'ясенні 
Під'ясенні 

Можливі каріозні 
ураження 

Генералізований пародонтит ІІ 
ступінь, загост-рений перебіг, 
симптоматичний гіпертрофічний 
гінгівіт (гранулюю-ча форма) 

Гіперемія, 
гіпертрофія ясен, 
розростання 
грануляцій 

Набряклі, 
нещільно 
охоплюють 
зуби 

Від 1/3 до 1/2 
висоти коренів 
зубів 

Від 1/3 до 1/2 
висоти коренів 
зубів 

Над'ясенні 
Під'ясенні 

Можливі каріозні 
ураження 

Генералізований пародонтит ІІІ 
ступінь, загострений перебіг 

Яскрава гіперемія Набряклі, 
нещільно 
охоплюють 
зуби 

Більше 1/2 
висоти коренів 
зубів 

Більше 1/2 
висоти коренів 
зубів 

Над'ясенні 
Під'ясенні 

Можливі каріозні 
ураження 

Пародонтоз, ІІ (ІІІ) ступінь Бліді, анемічні Щільно 
охоплюють 
зуби 

ІІ ст. - до 1/2,ІІІ 
ст. - більше 1/2 
висоти коренів 
зубів 

ІІ ст. - до 1/2,ІІІ 
ст. - більше 1/2 
висоти коренів 
зубів 

Відсутні або 
незначні 

Клиноподібні 
дефекти 
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«ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА» 
 

 
Ознаки 

Запальні захворювання Дистрофічно-запальні 

Катаральний Виразковий Гіпертрофічний 
Локалізований 

пародонтит 
Генералізований 

пародонтит 
Пародон-

тоз 

гострий Хроні-
ний гострий хронічний Гранулюю-

ча 
Фіброз-

на гострий хронічний хронічний Загострен-
ня хронічний 

Біль в яснах            
Кровоточивість 
ясен            

К
ол

ір
 я

се
н 

блідо-
рожевий            

блідий            
гіперемія            
ціаноз            
некротичний 
наліт            

Набряк            
Гіпертрофія            
Ясенна кишеня            
Пародонтальна 
кишеня (мм)            

Ексудат (г-гнійний, 
с-серозний)            

Зубний камінь (Н, 
П ясенний)            

Рецесія ясен, 
оголення шийок 
зубів 

           

Рухомість зубів            
Запах з рота            

Гіперестезія зубів            

Порушення 
загального стану            

Р
ен

тг
ен

ол
ог

іч
ні

 з
м

ін
и 

змін немає            
зниження 
висоти 
міжальвеоля
рних 
перегородок  

           

остеопороз 
(оп) 
/остеосклеро
з (ос) 

           

деструкція 
кортикальної 
пластинки  
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Задача №5 
 

Лікарю-стоматологу електронною поштою надійшли дані хворого К, 52-х років. Скарги - болючість та кровоточивість 
ясен, неприємний запах з рота. Хворіє 5 років (турбувала переважно кровоточивість ясен), погіршення стану виникло 10 діб 
тому, після перенесеної застуди. На меті - встановлення попереднього діагнозу захворювання тканин пародонта.  

 
Клінічно: 

 
 
Рентгенологічно: 

 
Проаналізуйте отримані дані. 
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ЗАНЯТТЯ № 9 
 
Контроль засвоєння змістовного модуля № 6. 
«Клініка дистрофічно-запальних захворювань пародонта» 
 
МЕТА: 
 
Знати(α-ІІ): 
- етіологію, патогенез генералізованого пародонтиту, пародонтозу; 
- патоморфологічні зміни тканин пародонта при генералізованому пародонтиті, пародонтозі; 
- клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту, пародонтозу різного ступеня розвитку; 
- лабораторні та рентгенологічні методи обстеження пацієнтів з генералізованим пародонтитом, пародонтозом; 
- диференційну діагностику генералізованого пародонтиту, пародонтозу; 
- алгоритм проведення диференційної діагностики захворювань тканин пародонта (папіліт, гінгівіт, локалізований пародонтит, 
генералізований пародонтит, пародонтоз); 
 
Оволодіти (α-ІІІ): 
- навичками виконання стандартних прийомів клінічного обстеження хворого з патологією тканин пародонта (опитування, 
огляд, зондування, пальпація, перкусія); 
- технікою застосування стоматологічного інструментарію; 
- методикою індексної оцінки пародонтального статусу хворого з патологією тканин пародонта; 
- методикою опису рентгенологічного дослідження тканин пародонта; 
 
Вміти (α-ІІІ): 
- створювати індивідуальний алгоритм діагностичного пошуку при діагностиці захворювань тканин пародонта; 
- проводити комплексне обстеження хворого з патологією тканин пародонта (суб’єктивні, об’єктивні, додаткові методи); 
- виділяти провідні симптоми запальних та дистрофічно-запальних захворювань тканин пародонта; 
- інтерпретувати та аналізувати дані лабораторного та рентгенологічного обстеження хворого; 
- диференціювати захворювання пародонта за перебігом, ступенем розвитку розповсюдженістю та формою процесу; 
- встановити заключний діагноз хворого з патологією тканин пародонта. 
 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: генералізований пародонтит, симптомокомплекс Лукомського, хронічний перебіг генералізованого 
пародонтиту, загострений перебіг генералізованого пародонтиту, ступені тяжкості генералізованого пародонтиту, методи 
діагностики генералізованого пародонтиту, пародонтоз, атрофія, рецесія ясен, ступені тяжкості пародонтозу, методи 
діагностики пародонтозу, алгоритм діагностичного пошуку 
 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
 
Основна: 
1. Данилевський М.Ф. Терапевтична стоматологія: Підручник: В 4 т. – Т.3 Захворювання пародонта / М.Ф. Данилевський, А.В. 

Борисенко, А.М. Політун [та ін.]. – К.: Медицина, 2008. – 614 с. 
2. Данилевский Н.Ф. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 4 т. – Т.3 Заболевания пародонта / А.В.Борисенко, М.Ю. 

Антоненко, Л.Ф. Сидельникова [c cоавт.]. – К.: ВСИ «Медицина», 2011.–616 с. 
3. Борисенко А.В Заболевания пародонта: учеб. пособие / А.В. Борисенко. - К.: ВСИ « Медицина», 2013. - 456с. - (Секреты 

терапевтической стоматологии). 
4. Борисенко А.В. Практична пародонтологія: довідник лікаря "Стоматолог" / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.Ф. 

Сідельнікова. – К.: Здоров'я України, 2011. – 469 с. 
5. Данилевский Н.Ф. Заболевания пародонта. / Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко. – К.: Здоров’я, 2000. – 464 с. 
6. Данилевский Н.Ф. и др. Заболевания пародонта: Атлас. Учебное пособие для студентов медвузов. – М.: Медицина, 1993. – 

310 с. 
7. Заболотний Т.Д. Генералізований пародонтит. / Т.Д. Заболотний, А.В. Борисенко, А.В. Марков [та співавт.]. – Львів: 

"ГалДент", 2011. – 240 с. 
8. Ніколішин А.К. Терапевтична стоматологія:підручник, У 2 т. / ред. А.К. Ніколішин. - Полтава: Дивосвіт, 2007. - 280 с. 
 
Додаткова: 
1. Артюшкевич А.С. Заболевания периодонта – М.: Медицинская литература, 2006. –328с. 
2. Барер Г.М. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 3 ч. – Ч.2 – Болезни пародонта / Г.М. Барер, Т.И. Лемецкая, Б.Ю. 

Суражев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 224с. 
3. Безрукова И.В. Агрессивные формы пародонтита. / И.В. Безрукова, А.И. Грудянов – М.: Мед. информ. агентство, 2002. – 127 

с. 
4. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология : учебник для студ. мед. вузов /под ред. Е.В. Боровского М. : Медицина, 

2011.- 340 с. 
5. Вольф Герберт Ф. Пародонтология / Герберт Ф. Вольф, Эдит М. Ратейцхак, Клаус Ратейцхак; Пер.с нем.; Под ред. проф. 

Г.М.Барера. – M.: МЕДпресс-информ, 2008. –548 с. 
6. Григорьян А.С. Болезни пародонта. Патогенез, диагностика, лечение / А.С. Григорьян, А.И. Грудянов, Н.А. Рабухина, О.А. 

Фролов. – М. : МИА, 2004. – 287 с.  
7. Грудянов А.И. Заболевания пародонта / А.И. Грудянов. – М. : МИА, 2009. – 336 с. 
8. Дмитриева Л.А. Терапевтическая стоматология: национальное руководство / Л.А. Дмитриева, Ю.М. Максимовский — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 894 с. 
9. Курякина Н.В. Заболевания пародонта. / Н.В. Курякина, Т.Ф Кутепова - М. : Медицинская книга, Н.Новгород: Издательство 

НГМА, 2000. - 160с. 
10. Куцевляк В.Ф. Індексна оцінка пародонтального статусу: Навчально-методичний посібник / В.Ф. Куцевляк, Ю.В. Лахтін. – 

Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 2002. – 80 с. 
11. Лукиных Л.М. Болезни пародонта (клиника, диагностика, лечение и профилактика): руководство / Л.М. Лукиных, Е.Н. 

Жулев, И.Н. Чупрунова. - Н.Новгород: НГМА, 2005. - 322 с. 
12. Мащенко И.С. Заболевания пародонта. – Днепропетровск: Коло, 2003. – 271 с. 
13. Мюллер Х.-П. Пародонтология / Х.-П. Мюллер, пер. с нем. – Львов: «ГалДент», 2004. – 256 с. 
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14. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология: учеб. пособие / А.И.Нико лаев, Л.М.Цепов. – 9-е изд. – М. : 
МЕДпресс-информ, 2013. – 928 с. 

15. Орехова Л.Ю. Заболевания пародонта / Под общей ред. проф. Ореховой Л.Ю. / М.: ПолиМедиаПресс, 2004. - 432 с. 
16. Цепов Л.М. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний пародонта / Л.М. Цепов, А.И. Николаев, Е.А. Михеева. – 3-

е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 272 с. 
17. Carranza’s clinical periodontology. – 11th ed./ 2011, 872 с. 
 
Електронні джерела: 

1. http://tst-nmu.org.ua – метод. рекомендації 
2. http://med-edu.ru/stomat 
3. http://dental-ss.org.ua 
4. http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_2.html 
5. http://www.parodontology.ru/03.html 
6. http://www.dentart.org/ 
7. http://www.floridaprobe.com.ua/florida-proub 
8. http://veladent.ru/main/parodont/kartafp 
9. http://www.startsmile.ru/articles/427/7988/ 
10. http://www.instom.ru/publish/magazine/ 
11. http://www.dental-azbuka.ru/ 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ: 
 
1. Значення наукових праць професорів І. О. Новіка, М. Ф.Данилевського та їх учнів у розвитку сучасної пародонтології. 
2. Сучасна уява про етіологію та патогенез захворювань пародонта. Роль місцевих та загальних факторів. 
3. Визначення захворювання "генералізований пародонтит", його сутність. Пародонтальна кишеня, механізм утворення. 
4. Значення порушень стану судин та мікроциркуляції в патогенезі захворювань тканин пародонта. 
5. Роль нервово-трофічних змін, порушень обміну речовин в патогенезі генералізованого пародонтиту. 
6. Патогенетичний зв’язок захворювань пародонта з патологією нервової, серцево-судинної, ендокринної та імунної систем. 
Вклад вітчизняних вчених. 
7. Роль дефіциту вітамінів А, С, Е у патогенезі захворювань пародонта. 
8. Клінічні методи діагностики хвороб пародонта. 
9. Рентгенологічні методи діагностики хвороб пародонта. Рентгенологічні відзнаки генералізованого пародонтиту та 
пародонтозу. 
10. Лабораторні методи діагностики захворювань пародонта. 
11. Генералізований пародонтит хронічного перебігу. Клініко-лабораторні та рентгенологічні показники. 
12. Генералізований пародонтит загостреного перебігу. Клініко-лабораторні та рентгенологічні показники. 
13. Пародонтоз. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. Індексна оцінка. Діагностичні проби. Функціональні та 
лабораторні методи діагностики. 
14. Диференційна діагностика гінгівіту, пародонтиту, пародонтозу. 
 
ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ: 
 
1. Скласти план обстеження хворого з патологією тканин пародонта. 
2. Провести активний цілеспрямований збір скарг та анамнезу у хворого з патологією пародонта. 
3. Провести огляд хворого з патологією тканин пародонта. 
4. Визначити глибину пародонтальних кишень та їх вміст. Визначити ступінь рухомості зубів. 
5. Провести візуалізацію зубних відкладень та індексну оцінку стану гігієни порожнини рота: індекс гігієни Федорова-Володкіної, 
індекс за Грін-Вермільйон. 
6. Провести візуалізацію запального процесу в яснах та оцінити пробу Шіллера-Писарєва; визначити індекси РМА, індекс 
кровоточивості РВІ (ПІ, КПІ, CPITN - на вибір) та проаналізувати їх. 
7. Провести додаткові методи обстеження хворого та оцінити їх: ЕОД; проба В.І. Кулаженка; ТЕРтест. 
8. Взяти матеріал для цитологічного та бактеріологічного досліджень вмісту пародонтальних (ясенних) кишень. 
9. Призначити або оцінити результати лабораторних методів дослідження: цитологічного методу, еміграцію лейкоцитів за 
Ясиновським, РАМ, гістологічного, бактеріологічного дослідження пацієнта, клінічного аналізу крові, сечі, біохімічного аналізу 
крові на вміст глюкози. 
10. Проаналізувати дані панорамної рентгенографії, ортопантомографії, ехоостеометрії. 
11. Провести диференційну діагностику хвороб пародонта. 
12. Оформити історію хвороби хворого з патологією тканин пародонта (f043_0). 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ: 

Тема практичного 
заняття 

Аудиторна 
самостійна робота 

студента 

Час підготовки 
студенту до заняття 

(год.) 

Форми поза аудиторної самостійної роботи 

Обов’язкові та 
однакові для всіх 

студентів 

На вибір студента 

Контроль засвоєння 
змістовного модуля 
№ 6. 
«Клініка 
дистрофічно-
запальних 
захворювань 
пародонта» 

Курація хворих. 
Оформлення історії 
хвороби. 

2 Рішення тестів, задач, 
оформлення історії 
хвороби, робочого 
зошиту. 

 

  

http://tst-nmu.org.ua/
http://med-edu.ru/stomat
http://dental-ss.org.ua/
http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_2.html
http://www.parodontology.ru/03.html
http://www.dentart.org/
http://www.floridaprobe.com.ua/florida-proub
http://veladent.ru/main/parodont/kartafp
http://www.startsmile.ru/articles/427/7988/
http://www.instom.ru/publish/magazine/
http://www.dental-azbuka.ru/
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ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО: 
 
Задача №6 

Хворий Ж., 43-х років, скаржиться на незвичайний вигляд та розростання ясен. З анамнезу: знаходиться на диспансерному 
нагляді у невропатолога з приводу епілепсії. Об’єктивно: ясна щільні, безболісні при пальпації. Кровоточивість не виражена. 
Зубні відкладення в помірній кількості. 

  
Опишіть клінічну та рентгенологічну картину (зміни тканин пародонта). Встановіть діагноз. 

 
ПРИКЛАД ЕТАЛОНУ ВІДПОВІДІ 

Жінка, 36-ти років скаржиться на незвичайний вигляд та розростання ясен. Об’єктивно: Ясна слабкоболісні при пальпації. 
Зубні відкладення в помірній кількості. Патологічної рухомості зубів не виявлено. Пародонтальні кишені глибиною 3-5 мм. 

   
Рентгенологічно: 

 
Опишіть клінічну та рентгенологічну картину (зміни тканин пародонта). Встановіть діагноз. 
Відповідь: Об’єктивно: ясна верхньої та нижньої щелеп рожевого кольору, стовщені, ясенні сосочки гіпертрофовані, 

вкривають коронки зубів від 1/3 до 1/2 їх висоти, слабкоболісні при пальпації. Зубні відкладення в помірній кількості. 
Патологічної рухомості зубів не виявлено. Пародонтальні кишені глибиною 3-5 мм. 

Рентгенологічно: 
На представленій ортопантомограмі - деструкція кортикальної пластинки, резорбція верхівок міжальвеолярних 

перетинок, маргінальне розширення періодонтальних щілин, кісткова кишеня в ділянці 36, 37 зубів, остеопороз губчастої 
речовини кістки. 

 
Діагноз: Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча 

форма. 
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ЗАНЯТТЯ № 10 
Тема № 1: Загальні принципи та план лікування хворих на генералізований пародонтит. Складання плану лікування. 
Тема № 2: Загальна фармакотерапія пародонтиту. Ціль. Різновиди. Групи лікарських препаратів. Показання. Механізм дії. 
Робота з історією хвороби 
МЕТА: 
Знати(α-ІІ): 

- цілі лікування генералізованого пародонтиту; 
- принципи лікування генералізованого пародонтиту; 
- види лікування генералізованого пародонтиту; 
- методи лікування генералізованого пародонтиту, показання до їх використання; 
- принципи складання плану лікування хворого на генералізований пародонтит; 
- мету проведення загальної фармакотерапії при лікуванні генералізованого пародонтиту; 
- групи лікарських препаратів для загальної фармакотерапії при лікуванні генералізованого пародонтиту; показання, 
механізм дії. 

Оволодіти (α-ІІІ): 
- методикою складання плану лікування хворого на генералізований пародонтит; 
Вміти (α-ІІІ): 

- скласти план лікування хворого на генералізований пародонтит, враховуючи загальносоматичний та стоматологічний 
статус хворого (клінічні, лабораторні та рентгенологічні дані, а також додаткові методи дослідження); 
- обґрунтувати призначення загальної фармакотерапії при лікуванні генералізованого пародонтиту, обрати засоби 
залежно від клінічного та загальносоматичного стану хворого; 

Творчий рівень (α-ІV): 
- дослідити питання щодо стандартів лікування генералізованого пародонтиту (Наказ МОЗ України №566 від 23.11.2004р.). 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: цілі лікування, принципи лікування, види лікування, методи лікування; план лікування хворого на 
генералізований пародонтит, загальна фармакотерапія генералізованого пародонтиту 
 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
Основна: 
1. Данилевський М.Ф. Терапевтична стоматологія: Підручник: В 4 т. – Т.3 Захворювання пародонта / М.Ф. Данилевський, А.В. 

Борисенко, А.М. Політун [та ін.]. – К.: Медицина, 2008. – 614 с. 
2. Данилевский Н.Ф. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 4 т. – Т.3 Заболевания пародонта / А.В.Борисенко, М.Ю. 

Антоненко, Л.Ф. Сидельникова [c cоавт.]. – К.: ВСИ «Медицина», 2011.–616 с. 
3. Борисенко А.В Заболевания пародонта: учеб. пособие / А.В. Борисенко. - К.: ВСИ «Медицина», 2013. - 456с. - (Секреты 

терапевтической стоматологии). 
4. Борисенко А.В. Практична пародонтологія: довідник лікаря "Стоматолог" / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.Ф. 

Сідельнікова. – К.: Здоров'я України, 2011. – 469 с. 
5. Данилевский Н.Ф. Заболевания пародонта. / Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко. – К.: Здоров’я, 2000. – 464 с. 
6. Заболотний Т.Д. Генералізований пародонтит. / Т.Д. Заболотний, А.В. Борисенко, А.В. Марков [та співавт.]. – Львів: 

"ГалДент", 2011. – 240 с. 
7. Ніколішин А.К. Терапевтична стоматологія: підручник, У 2 т. / ред. А.К. Ніколішин. - Полтава: Дивосвіт, 2007. - 280 с. 
 
Додаткова: 
1. Барер Г.М. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 3 ч. – Ч.2 – Болезни пародонта / Г.М. Барер, Т.И. Лемецкая, Б.Ю. 

Суражев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 224с. 
2. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология : учебник для студ. мед. вузов /под ред. Е.В. Боровского М. : Медицина, 

2011.- 340 с. 
3. Вольф Герберт Ф. Пародонтология / Герберт Ф. Вольф, Эдит М. Ратейцхак, Клаус Ратейцхак; Пер.с нем.; Под ред. проф. 

Г.М.Барера. – M.: МЕДпресс-информ, 2008. –548 с. 
4. Герелюк В.І. Фармакотерапія в стоматології. Методичний посібник. / В.І. Герелюк, Н.В. Нейко, Т.Д. Павлюк, В.В. 

Материнський - Івано-Франківськ, 2000. - 58 с. 
5. Григорьян А.С. Болезни пародонта. Патогенез, диагностика, лечение / А.С. Григорьян, А.И. Грудянов, Н.А. Рабухина, О.А. 

Фролов. – М. : МИА, 2004. – 287 с.  
6. Грудянов А.И. Заболевания пародонта / А.И. Грудянов. – М. : МИА, 2009. – 336 с. 
7. Дмитриева Л.А. Терапевтическая стоматология: национальное руководство / Л.А. Дмитриева, Ю.М. Максимовский — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 894 с. 
8. Ефанов О.И. Физиотерапия стоматологических заболеваний. / О.И. Ефанов, Т.Ф. Дзанагова - М.: Медицина, 1980. - 296 с. 
9. Курякина Н.В. Хирургические вмешательства на тканях пародонта. / Н.В. Курякина, О.А. Алексеева - М.: Медицинская книга, 

Н.Новгород: Изд.НГМА, 2004. - 153с. 
10. Курякина Н.В. Заболевания пародонта. / Н.В. Курякина, Т.Ф Кутепова - М. : Медицинская книга, Н.Новгород: Издательство 

НГМА, 2000. - 160с. 
11. Лукиных Л.М. Болезни пародонта (клиника, диагностика, лечение и профилактика): руководство / Л.М. Лукиных, Е.Н. 

Жулев, И.Н. Чупрунова. - Н.Новгород: НГМА, 2005. - 322 с. 
12. Лукиных Л.М. Физиотерапия в практике терапевтической стоматологи / Л.М. Лукиных., О.А Успенская - Н. Новгород: Изд-во 

НГМА, 2005- 36 с. 
13. Мащенко И.С. Заболевания пародонта. – Днепропетровск: Коло, 2003. – 271 с. 
14. Мельничук Г.М. Гінгівіт, пародонтит, пародонтоз: особливості лікування: навч. посіб. / Г.М. Мельничук, М.М. Рожко. – Івано-

Франківськ, 2010. – 284 с. 
15. Мельничук Г.М. Гінгівіт, пародонтит, пародонтоз: особливості лікування: навч. посіб. / Г.М. Мельничук, М.М. Рожко. – Івано-

Франківськ, 2011. – 328 с. 
16. Мюллер Х.-П. Пародонтология / Х.-П. Мюллер, пер. с нем. – Львов: «ГалДент», 2004. – 256 с. 
17. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология: учеб. пособие / А.И.Нико лаев, Л.М.Цепов. – 9-е изд. – М. : 

МЕДпресс-информ, 2013. – 928 с. 
18. Орехова Л.Ю. Заболевания пародонта / Под общей ред. проф. Ореховой Л.Ю. / М.: ПолиМедиаПресс, 2004. - 432 с. 
19. Цепов Л.М. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний пародонта / Л.М. Цепов, А.И. Николаев, Е.А. Михеева. – 3-

е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 272 с. 
20. Carranza’s clinical periodontology. – 11th ed./ 2011, 872 с. 
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Електронні джерела: 
1. http://tst-nmu.org.ua – метод.рекоменд. 
2. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/bmv/2012_2/BMV2_164.pdf 
3. http://bone-surgery.ru/view/obschie_principy_lecheniya_zabolevanij_parodonta/ 
4. http://stopparodontoz.ru/parodontoz-lechenie-i-profilaktika-zabolevaniya/ 
5. http://www.stomfak.ru/parodontologiya/obschee-lechenie-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76 
6. http://www.stomfak.ru/parodontologiya/suschnost-kompleksnoj-terapii-zabolevanij-parodonta.-mestnoe-lechenie-

parodontita.html?Itemid=76 
7. http://www.eurolab.ua/diseases/2379/ 
8. http://www.parodont.ru/freeindex.html 
9. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/stomatology/2011_2/Pages%20149.pdf 
10. http://www.moz.gov.ua/ua/portal/standards.html 
http://www.pharma-center.kiev.ua/view/b_smd 
 
ПИТАННЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ: 
1. Основні принципи лікування хворих на генералізований пародонтит. 
2. Поняття комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит. 
3. Види лікування хворого на генералізований пародонтит. 
4. Основні етапи (Фази) комплексного лікування хворого на генералізований пародонтит. 
5. Основні пункти плану комплексного лікування хворого на генералізований пародонтит. 
6. Показання до хірургічного, ортопедичного та фізіотерапевтичного лікування хворого з патологією тканин пародонта. 
7. Місцева медикаментозна терапія як елемент комплексного лікування хворого на генералізований пародонтит хронічного 
перебігу. Основна мета. 
8. Загальна фармакотерапія у комплексному лікуванні хворого на генералізований пародонтит. Основна мета. 
9. Хірургічні методи лікування у комплексній терапії хворого на генералізований пародонтит. Основна мета. 
10. Ортопедичні методи лікування у комплексній терапії хворого на генералізований пародонтит. Основна мета. 
11. Фізіотерапевтичні методи лікування у комплексній терапії хворого на генералізований пародонтит. Основна мета. 
12. Групи лікарських препаратів для загальної фармакотерапії при лікуванні генералізованого пародонтиту; показання, 
механізм дії 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ: 

Тема практичного 
заняття 

Аудиторна 
самостійна робота 

студента 

Час підготовки 
студенту до заняття 

(год.) 

Форми позааудиторної самостійної роботи 
Обов’язкові та 

однакові для всіх 
студентів 

На вибір студента 

Тема № 1: Загальні 
принципи та план 
лікування хворих на 
генералізований 
пародонтит. Складання 
плану лікування. 
Тема № 2: Загальна 
фармакотерапія 
пародонтиту. Ціль. 
Різновиди. Групи 
лікарських препаратів. 
Показання. Механізм дії. 
Робота з історією 
хвороби 

Курація хворих. 
Оформлення історії 
хвороби. 

2 Рішення тестів, задач, 
оформлення історії 
хвороби, робочого 
зошиту. 

Створення конспекту, 
реферату або 
електронної 
презентації на тему: 
1. Стандарти надання 
медичної допомоги в 
Україні. 
Спеціальність 
«Стоматологія 
терапевтична»: 
генералізований 
пародонтит. 

 
ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО: 
№ Основні завдання: вивчити Вказівки до завдання 

Завдання №1 
1.  Цілі лікування генералізованого пародонтиту.  

1. Заповнити таблицю «Фази комплексного лікування 
генералізованого пародонтиту» 
2. Заповнити таблицю «Засоби загальної фармакотерапії 
захворювань тканин пародонта» 
3. Ровязати письмово задачі № 7, 8, 9 

2.  Принципи лікування генералізованого 
пародонтиту. 

3.  Види лікування генералізованого пародонтиту. 
4.  Методи лікування генералізованого пародонтиту. 
5.  Принципи складання плану лікування хворого на 

генералізований пародонтит. 
 

«ФАЗИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИУ» 
 

Фази лікування генералізованого 
пародонтиту Мета 

Фаза І  

Фаза ІІ  

Фаза ІІІ  
Фаза IV  

 
  

http://tst-nmu.org.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/bmv/2012_2/BMV2_164.pdf
http://stopparodontoz.ru/parodontoz-lechenie-i-profilaktika-zabolevaniya/
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/obschee-lechenie-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/suschnost-kompleksnoj-terapii-zabolevanij-parodonta.-mestnoe-lechenie-parodontita.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/suschnost-kompleksnoj-terapii-zabolevanij-parodonta.-mestnoe-lechenie-parodontita.html?Itemid=76
http://www.eurolab.ua/diseases/2379/
http://www.parodont.ru/freeindex.html
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/stomatology/2011_2/Pages%20149.pdf
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/standards.html
http://www.pharma-center.kiev.ua/view/b_smd
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«ЗАСОБИ ЗАГАЛЬНОЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА» 

Група Засоби Механізм дії Дозу-
вання 

Пока-
зання 

Проти-
показання 

Особли
вості 

застосу
вання 

Ціна, 
виро
бник 

1.  Антибактеріальні засоби:        
- широкого спектру дії        
- антипротозойні        
- протигрибкові        

2.  Нестероїдні протизапальні        
3.  Стероїдні протизапальні        
4.  Гіпосенсебілізуючі        
5.  Антиферментні засоби 

(інгібітори) 
       

6.  Вітаміни        
7.  Імуностимулятори та 

адаптогени 
       

8.  Антиоксиданти        
9.  Препарати, що поліпшують 

мікроциркуляцію 
       

10.  Остеотропні препарати        
11.  Стимулятори репаративного 

остеогенезу 
       

12.  Антирезорбенти        
13.  Сорбенти        
14.  Пробіотики        
         
 

Задача №7 
Хворий С., 38-ми років, звернувся зі скаргами на кровоточивість ясен, яка посилюється під час чищення зубів, свербіж 

ясен. Хворіє 4 роки.  
 
Об’єктивно:       Рентгенологічно: 

   
 
Пародонтальне зондування - кишені 1,5 мм, незначний серозний ексудат, кровоточивість - ІІ бали. При цитологічному 

дослідженні у вмісті пародонтальних кишень виявлені численні коки, гриби роду Candida.  
Встановіть діагноз. Визначте план лікування. 
 
Задача №8 
Хвора В., 46-ти років, звернулась зі скаргами на кровоточивість ясен, рухомість зубів, неприємний запах з рота. Хворіє 

протягом 12 років. Супутні захворювання: цукровий діабет в стадії ремісії, хронічний гастрит, алергія до препаратів 
нітрофуранового ряду. Об’єктивно: 
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В ділянці всіх зубів є глибокі (4-6 мм) пародонтальні кишені з рясним гнійними виділеннями. Рухомість 32, 31, 41, 42 
зубів - ІІ ступеня, 17, 16, 15 25 зубів ІІ-ІІІ ступеня. Ротова порожнина несанована. 

При цитологічному дослідженні у вмісті пародонтальних кишень виявлені численні трихомонади. 
Рентгенологічно: 
 

 
Встановіть діагноз. Визначте план лікування. 
 
 
 
 
Задача №9 
Хворий П., 45-ти років, звернувся зі скаргами на кровоточивість та болючість ясен, ↑ Т тіла до 37,50С. Скарги з’явились 

3 дні тому, після переохолодження. Об’єктивно: Пародонтальні кишені глибиною 4-5 мм. Рухомість 32, 31, 41, 42 зубів ІІ 
ступеня. 

 

 
 
При цитологічному дослідженні вмісту пародонтальних кишень виявлені спірохети Венсана в значній кількості. 

Рентгенологічно: 
 

 
 
Встановіть діагноз. Складіть план лікування. 
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ЗАНЯТТЯ № 11 
Тема № 1: Усунення місцевих подразників тканин пародонту. Зубні відкладення: види, методи та способи їх усунення. 
Тема № 2: Травматична оклюзія. Методи діагностики, усунення. Шинування: види, показання до застосування. Сучасні 
методи шинування зубів. 
Робота з історією хвороби. 
 
МЕТА: 
 
Знати(α-ІІ): 

- місцеві подразнювальні фактори тканин пародонта та їх роль у виникненні хвороб пародонта; 
- методи діагностики та способи усунення місцевих подразнювальних факторів тканин пародонта; 
- види зубних відкладень та їх вплив на тканини пародонта; 
- поняття «професійна гігієна порожнини рота», її значення у комплексному лікуванні хворих на захворювання пародонта; 
- алгоритм проведення професійної гігієни порожнини рота; 
- інструментальне забезпечення професійної гігієни порожнини рота; 
- особливості відновлення контактного пункту у хворих на генералізований пародонтит; 
- поняття «травматична оклюзія», її види; 
- роль травматичної оклюзії у виникненні та прогресуванні хвороб пародонта; 
- етіологію та патогенез травматичної оклюзії; 
- методи діагностики травматичної оклюзії; 
- методи усунення травматичної оклюзії; 
- алгоритм проведення вибіркового пришліфування; 

Оволодіти (α-ІІІ): 
- методикою виявлення зубних відкладень; 
- методикою видалення зубних відкладень за допомогою ручних інструментів; 
- методикою видалення зубних відкладень електромеханічними інструментами (звуковими та ультразвуковими); 
- методикою відновлення контактного пункту при пломбуванні каріозних порожнин ІІ, ІІІ, ІV класів у хворих на 
генералізований пародонтит; 
- методиками виявлення травматичної оклюзії; 
- методикою виконання вибіркового пришліфування; 

Вміти (α-ІІІ): 
- виявити місцеві подразнювальні фактори тканин пародонта; 
- провести професійну гігієну порожнини рота хворому з патологією тканин пародонта; 
- відновити контактний пункт при пломбуванні каріозних порожнин ІІ, ІІІ, ІV класів у хворих з патологією тканин пародонта; 
- виявляти травматичну оклюзію; 
- провести усунення травматичної оклюзії шляхом вибіркового пришліфування; 

Творчий рівень (α-ІV): 
- дослідити питання - сучасні методи виявлення та усунення місцевих подразників порожнини рота. 
- дослідити питання - сучасні методи виявлення та усунення травматичної оклюзії. 

 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: місцеві подразнюючі фактори тканин пародонта, професійна гігієна, травматична оклюзія 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ: 
 
1. Місцеві подразники та їх роль у виникненні хвороб пародонта. 
2. Види зубних відкладень. Зубний наліт, зубна бляшка (біоплівка). Механізм утворення, структура, вплив на тканини 
пародонта. 
3. Способи виявлення та видалення зубних відкладень. 
4. Види ручних інструментів для видалення зубних відкладень. Переваги та недоліки. 
5. Звукові та ультразвукові пристрої для видалення зубних відкладень. Переваги та недоліки. 
6. Протипоказання до застосування звукового та ультразвукового методів видалення зубних відкладень. 
7. Повітряно-абразивні системи для видалення зубних відкладень. Переваги та недоліки. 
8. Етапи видалення зубних відкладень. 
9. Відновлення контактного пункту при пломбуванні каріозних порожнин ІІ, ІІІ, ІV класів у хворих на генералізований 
пародонтит. 
10. Визначення поняття "травматична оклюзія". Види травматичної оклюзії. 
11. Поняття "первинна травматична оклюзія" та "вторинна травматична оклюзія". Причини. 
12. Основні ознаки травматичної оклюзії. Способи її виявлення. 
13. Методи усунення травматичної оклюзії. Методика вибіркового пришліфування зубів та утворення ковзного прикусу. 
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http://bone-surgery.ru/view/udalenie_zubnyh_otlozhenij/
http://stomfak.ru/parodontologiya/zubnaya-blyashka-i-zubnoj-kamen.html?Itemid=76
http://stomfak.ru/parodontologiya/sovremennye-metody-konservativnogo-lecheniya-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
http://www.parodont.ru/freeindex.html
http://www.ukrdental.com/lib/stomat_news
http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/index_topic_id_11.html
http://www.parodont.ru/free/index.shtml
http://gengrish.livejournal.com/41493.html
http://www.med-otdel.ru/default.aspx?textpage=26
http://arkadyikats.narod.ru/
http://disamed.net/izbiratelnoe-prishlifovyvanie.html
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/VSL/2009_2/2009-2-26.pdf
http://www.ukrdental.com/lib/stomat_news
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ: 

Тема практичного 
заняття 

Аудиторна 
самостійна 

робота студента 

Час підготовки 
студенту до 

заняття (год.) 

Форми позааудиторної самостійної роботи 
Обов’язкові та однакові 

для всіх студентів 
На вибір студента 

Тема № 1: Усунення 
місцевих подразників 
тканин пародонту. Зубні 
відкладення: види, методи 
та способи їх усунення. 
Тема № 2: Травматична 
оклюзія. Методи 
діагностики, усунення. 
Шинування: види, 
показання до 
застосування. Сучасні 
методи шинування зубів. 
Робота з історією 
хвороби. 

Курація хворих. 
Оформлення 
історії хвороби. 

2 Рішення тестів, задач, 
оформлення історії 
хвороби, робочого 
зошиту. 

Створення конспекту, 
реферату або електронної 
презентації на тему: 
1. Сучасні методи 
виявлення та усунення 
місцевих подразників 
порожнини рота 
(«PerioScan», Sirona; 
«Decec Tar», Ultradent; 
«Periotest», Gulden 
Medizintechnik, «Florida 
Probe», Florida Probe 
Сorporation, «Vector», 
Durr Dental Gmbh & Co. 
Kg та ін.) 

ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО: 
№ Основні завдання Вказівки до завдання 

Завдання №1 
1.  Місцеві подразнювальні фактори.  

1. Заповнити таблицю  
2. Розвязати письмово задачі  

3.  Методи діагностики та способи усунення місцевих 
подразнювальних факторів тканин пародонта. 

4.  Поняття «професійна гігієна порожнини рота». 
5.  Інструментальне забезпечення проведення професійної 

гігієни порожнини рота. 
6.  Особливості відновлення контактного пункту у хворих на 

генералізований пародонтит. 
Завдання №2 

1.  Поняття травматична оклюзія.  
2.  Способи діагностики травматичної оклюзії. 
3.  Методии усунення травматичної оклюзії. 
4.  Поняття «вибіркове пришліфування». 

Задача №10 
Хворому П., 55-ти років, встановлено діагноз: Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний 

катаральний гінгівіт. 
Об’єктивно:    Рентгенологічно: 

   
Рухомість зубів ІІ ступеня, численні супраконтакти.  
Визначте місцеві подразники тканин пародонта у даного хворого. 

 
Задача №11 

Хворий Ш., 53 років, скаржиться на болючість та кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, рухомість зубів. Об’єктивно: 
Пародонтальні кишені глибиною 6-8 мм, рясна гноєтеча. Рухомість зубів ІІ-ІІІ ступеня. 

Рентгенологічно: 

  
Встановіть діагноз. Складіть план усунення місцевих подразників тканин пародонта.   

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=uJYJUZGZNMGctQbd54HAAw&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.com.ua&twu=1&u=http://www.dentalproductshopper.com/florida-probe-corporation&usg=ALkJrhi9Ptb_S7fxaTUFwedMe6ZoXW6_cw
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ЗАНЯТТЯ № 12 
Тема №1: Місцева медикаментозна терапія генералізованого пародонтиту хронічного перебігу. 
Тема №2: Місцева медикаментозна терапія генералізованого пародонтиту загостреного перебігу. 
Робота з історією хвороби 
 
МЕТА: 
 
Знати(α-ІІ): 

- мету та завдання проведення місцевої медикаментозної терапії при лікуванні генералізованого пародонтиту; 
- групи лікарських препаратів для місцевої терапії при лікуванні генералізованого пародонтиту; показання, механізм дії; 
- препарати для місцевої терапії симптоматичного катарального гінгівіту; показання, методика використання; 
- препарати для місцевої терапії симптоматичного гіпертрофічного гінгівіту; показання, методика використання; 
- препарати для місцевої терапії симптоматичного виразкового гінгівіту; показання, методика використання; 
- особливості призначення місцевої медикаментозної терапії при лікуванні генералізованого пародонтиту в фазі загострення; 

Оволодіти (α-ІІІ): 
- методикою складання плану місцевої медикаментозної терапії хворого на генералізований пародонтит; 
Вміти (α-ІІІ): 

- скласти план місцевої медикаментозної терапії хворого на генералізований пародонтит, враховуючи загальносоматичний 
та стоматологічний статус хворого (клінічні, лабораторні та рентгенологічні дані, а також додаткові методи дослідження); 
- обґрунтувати призначення засобів для місцевої терапії генералізованого пародонтиту, залежно від клінічного та 
загальносоматичного стану хворого; 

Творчий рівень (α-ІV): 
- дослідити питання щодо стандартів лікування генералізованого пародонтиту (Наказ МОЗ України №566 від 23.11.2004р.). 
 
 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: місцева медикаментозна терапія генералізованого пародонтиту, антисептики, антимікробні 
засоби, нестероїдні протизапальні, ферменти, кератопластики, сорбенти, імуномодулятори 
 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
 
Основна: 
1. Данилевський М.Ф. Терапевтична стоматологія: Підручник: В 4 т. – Т.3 Захворювання пародонта / М.Ф. Данилевський, А.В. 

Борисенко, А.М. Політун [та ін.]. – К.: Медицина, 2008. – 614 с. 
2. Данилевский Н.Ф. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 4 т. – Т.3 Заболевания пародонта / А.В.Борисенко, М.Ю. 

Антоненко, Л.Ф. Сидельникова [c cоавт.]. – К.: ВСИ «Медицина», 2011.–616 с. 
3. Борисенко А.В Заболевания пародонта: учеб. пособие / А.В. Борисенко. - К.: ВСИ «Медицина», 2013. - 456с. - (Секреты 

терапевтической стоматологии). 
4. Борисенко А.В. Практична пародонтологія: довідник лікаря "Стоматолог" / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.Ф. 

Сідельнікова. – К.: Здоров'я України, 2011. – 469 с. 
5. Данилевский Н.Ф. Заболевания пародонта. / Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко. – К.: Здоров’я, 2000. – 464 с. 
6. Заболотний Т.Д. Генералізований пародонтит. / Т.Д. Заболотний, А.В. Борисенко, А.В. Марков [та співавт.]. – Львів: 

"ГалДент", 2011. – 240 с. 
7. Ніколішин А.К. Терапевтична стоматологія: підручник, У 2 т. / ред. А.К. Ніколішин. - Полтава: Дивосвіт, 2007. - 280 с. 
 
Додаткова: 
1. Барер Г.М. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 3 ч. – Ч.2 – Болезни пародонта / Г.М. Барер, Т.И. Лемецкая, Б.Ю. 

Суражев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 224с. 
2. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология : учебник для студ. мед. вузов /под ред. Е.В. Боровского М. : Медицина, 

2011.- 340 с. 
3. Вольф Герберт Ф. Пародонтология / Герберт Ф. Вольф, Эдит М. Ратейцхак, Клаус Ратейцхак; Пер.с нем.; Под ред. проф. 

Г.М.Барера. – M.: МЕДпресс-информ, 2008. –548 с. 
4. Герелюк В.І. Фармакотерапія в стоматології. Методичний посібник. / В.І. Герелюк, Н.В. Нейко, Т.Д. Павлюк, В.В. 

Материнський - Івано-Франківськ, 2000. - 58 с. 
5. Григорьян А.С. Болезни пародонта. Патогенез, диагностика, лечение / А.С. Григорьян, А.И. Грудянов, Н.А. Рабухина, О.А. 

Фролов. – М. : МИА, 2004. – 287 с.  
6. Грудянов А.И. Заболевания пародонта / А.И. Грудянов. – М. : МИА, 2009. – 336 с. 
7. Дмитриева Л.А. Терапевтическая стоматология: национальное руководство / Л.А. Дмитриева, Ю.М. Максимовский — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 894 с. 
8. Ефанов О.И. Физиотерапия стоматологических заболеваний. / О.И. Ефанов, Т.Ф. Дзанагова - М.: Медицина, 1980. - 296 с. 
9. Кукес В.Г. Клиническая фармакология: учебник. Под ред. В.Г. Кукеса. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2006. — 944 с. 
10. Курякина Н.В. Хирургические вмешательства на тканях пародонта. / Н.В. Курякина, О.А. Алексеева - М.: Медицинская 

книга, Н.Новгород: Изд.НГМА, 2004. - 153с. 
11. Курякина Н.В. Заболевания пародонта. / Н.В. Курякина, Т.Ф Кутепова - М. : Медицинская книга, Н.Новгород: Издательство 

НГМА, 2000. - 160с. 
12. Лукиных Л.М. Болезни пародонта (клиника, диагностика, лечение и профилактика): руководство / Л.М. Лукиных, Е.Н. 

Жулев, И.Н. Чупрунова. - Н.Новгород: НГМА, 2005. - 322 с. 
13. Лукиных Л.М. Физиотерапия в практике терапевтической стоматологи / Л.М. Лукиных., О.А Успенская - Н. Новгород: Изд-во 

НГМА, 2005- 36 с. 
14. Мащенко И.С. Заболевания пародонта. – Днепропетровск: Коло, 2003. – 271 с. 
15. Мельничук Г.М. Гінгівіт, пародонтит, пародонтоз: особливості лікування: навч. посіб. / Г.М. Мельничук, М.М. Рожко. – Івано-

Франківськ, 2010. – 284 с. 
16. Мельничук Г.М. Гінгівіт, пародонтит, пародонтоз: особливості лікування: навч. посіб. / Г.М. Мельничук, М.М. Рожко. – Івано-

Франківськ, 2011. – 328 с. 
17. Мюллер Х.-П. Пародонтология / Х.-П. Мюллер, пер. с нем. – Львов: «ГалДент», 2004. – 256 с. 
18. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология: учеб. пособие / А.И.Нико лаев, Л.М.Цепов. – 9-е изд. – М. : 

МЕДпресс-информ, 2013. – 928 с. 

http://nmu-s.net/load/farmakologija/klinicheskaja_farmakologija/38-1-0-503
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19. Орехова Л.Ю. Заболевания пародонта / Под общей ред. проф. Ореховой Л.Ю. / М.: ПолиМедиаПресс, 2004. - 432 с. 
20. Цепов Л.М. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний пародонта / Л.М. Цепов, А.И. Николаев, Е.А. Михеева. – 3-

е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 272 с. 
21. Чекман І.С. Фармакологія. Підручник для студентів медичних факультетів / І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, Л.І. Казак та ін. / 

Видання 2-е – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 800 с. 
22. Ярова С.П. Медикаментозне лікування захворювань тканин пародонта / С.П. Ярова, Н.В. Мозгова, І.В. Чайковська [та ін.]. – 

Донецьк, 2007. – 70 с. 
23. Carranza’s clinical periodontology. – 11th ed./ 2011, 872 с. 
 
Електронні джерела: 
1. http://tst-nmu.org.ua 
2. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/bmv/2012_2/BMV2_164.pdf 
3. http://bone-surgery.ru/view/obschie_principy_lecheniya_zabolevanij_parodonta/ 
4. http://stopparodontoz.ru/parodontoz-lechenie-i-profilaktika-zabolevaniya/ 
5. http://www.stomfak.ru/parodontologiya/obschee-lechenie-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76 
6. http://www.stomfak.ru/parodontologiya/suschnost-kompleksnoj-terapii-zabolevanij-parodonta.-mestnoe-lechenie-

parodontita.html?Itemid=76 
7. http://www.eurolab.ua/diseases/2379/ 
8. http://www.parodont.ru/freeindex.html 
9. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/stomatology/2011_2/Pages%20149.pdf 
10. http://www.moz.gov.ua/ua/portal/standards.html 
http://www.pharma-center.kiev.ua/view/b_smd 
 
ПИТАННЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ: 
1. Мета та завдання проведення місцевої медикаментозної терапії при лікуванні генералізованого пародонтиту. 
2. Препарати рослинного походження. Механізм дії, показання, представники, спосіб застосування. 
3. Антисептики. Механізм дії, показання, представники, спосіб застосування. 
4. Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування при лікуванні захворювань тканин пародонта. Механізм 
дії, показання, представники, спосіб застосування. 
5. Антиферментні препарати (інгібітори протеолізу, антикоагулянти) для місцевого застосування при лікуванні захворювань 
тканин пародонта. Механізм дії, показання, представники, спосіб застосування. 
6. Кератолітики, цитостатики для місцевого застосування при лікуванні захворювань тканин пародонта. Механізм дії, 
показання, представники, спосіб застосування. 
7. Ферментні препарати для місцевого застосування при лікуванні захворювань тканин пародонта. Механізм дії, показання, 
представники, спосіб застосування. 
8. Антипротозойні та протигрибкові засоби для місцевого застосування при лікуванні захворювань тканин пародонта. Механізм 
дії, показання, представники, спосіб застосування. 
9. Кератопластики для місцевого застосування при лікуванні захворювань тканин пародонта. Механізм дії, показання, 
представники, спосіб застосування. 
10. Антибіотики для місцевого застосування при лікуванні захворювань тканин пародонта. Механізм дії, показання, 
представники, спосіб застосування. 
11. Стероїдні протизапальні засоби для місцевого застосування при лікуванні захворювань тканин пародонта. Механізм дії, 
показання, представники, спосіб застосування. 
12. Сорбенти. Механізм дії, показання, представники, спосіб застосування. 
13. Пробіотики, пребіотики, синбіотики, лізати живих культур для місцевого застосування при лікуванні захворювань тканин 
пародонта. Механізм дії, показання, представники, спосіб застосування. 
14. Вітаміни та їх аналоги для місцевого застосування при лікуванні захворювань тканин пародонта. Механізм дії, показання, 
представники, спосіб застосування. 
15. Імуномодулятори для місцевого застосування при лікуванні захворювань тканин пародонта. Механізм дії, показання, 
представники, спосіб застосування. 
16. Антигістамінні засоби для місцевого застосування при лікуванні захворювань тканин пародонта. Механізм дії, показання, 
представники, спосіб застосування. 
17. Алгоритм місцевої медикаментозної терапії симптоматичного катарального гінгівіту. 
18. Алгоритм місцевої медикаментозної терапії симптоматичного гіпертрофічного гінгівіту. 
19. Алгоритм місцевої медикаментозної терапії симптоматичного виразкового гінгівіту. 
20. Особливості призначення місцевої медикаментозної терапії при лікуванні генералізованого пародонтиту в фазі 
загострення. 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ: 

Тема практичного 
заняття 

Аудиторна 
самостійна робота 

студента 

Час підготовки 
студенту до заняття 

(год.) 

Форми позааудиторної самостійної роботи 
Обов’язкові та 

однакові для всіх 
студентів 

На вибір студента 

Тема №1: Місцева 
медикаментозна 
терапія 
генералізованого 
пародонтиту 
хронічного перебігу. 
Тема №2: Місцева 
медикаментозна 
терапія 
генералізованого 
пародонтиту 
загостреного 
перебігу. 

Курація хворих. 
Оформлення історії 
хвороби. 

2 Рішення тестів, задач, 
оформлення історії 
хвороби, робочого 
зошиту. 

Створення конспекту, 
реферату або 
електронної 
презентації на тему: 
Новітні засоби для 
місцевої 
медикаментозної 
терапії захворювань 
тканин пародонта. 

 

http://tst-nmu.org.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/bmv/2012_2/BMV2_164.pdf
http://stopparodontoz.ru/parodontoz-lechenie-i-profilaktika-zabolevaniya/
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/obschee-lechenie-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/suschnost-kompleksnoj-terapii-zabolevanij-parodonta.-mestnoe-lechenie-parodontita.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/suschnost-kompleksnoj-terapii-zabolevanij-parodonta.-mestnoe-lechenie-parodontita.html?Itemid=76
http://www.eurolab.ua/diseases/2379/
http://www.parodont.ru/freeindex.html
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/stomatology/2011_2/Pages%20149.pdf
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/standards.html
http://www.pharma-center.kiev.ua/view/b_smd
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ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО: 
 
 

«ЗАСОБИ МІСЦЕВОЇ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА» 
 

Група Засоби Механізм дії Особливості застосування Ціна, виробник 
1.  Препарати рослинного походження 1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

   

2.  Антисептики     

3.  Нестероїдні протизапальні     

4.  Антиферментні засоби (інгібітори)     

5.  Кератолітики, цитостатики     

6.  Ферменти     

7.  Антибактеріальні засоби:     

- широкого спектру дії     
- антипротозойні     
- протигрибкові     

8.  Кератопластики     

9.  Стероїдні протизапальні     

10.  Антигістамінні     

11.  Вітаміни     

12.  Імуностимулятори та адаптогени     

13.  Антиоксиданти     

14.  Препарати, що поліпшують 
мікроциркуляцію 

    

15.  Пробіотики, пребіотики, синбіотики     

16.  Антирезорбенти     

17.  Сорбенти     

18.  Пробіотики     
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ЗАНЯТТЯ № 13 
Тема № 1: Хірургічні методи лікування генералізованого пародонтиту (кюретаж, вакуум-кюретаж, відкритий кюретаж, 
клаптеві операції, метод спрямованої тканинної регенерації). 
Тема № 2: Фізичні методи лікування захворювань пародонта. 
Лікування пародонтозу. Методи усунення гіперестезії. 
Робота з історією хвороби. 
 
МЕТА: 
 
Знати(α-ІІ): 
- мету та види хірургічних втручань у хворих на генералізований пародонтит; 
- показання та протипоказання до призначення основних хірургічних методів лікування у хворих на генералізований 
пародонтит (кюретаж, вакуум-кюретаж, відкритий кюретаж, клаптеві операції); 
- основний інструментарій для проведення хірургічних втручань на пародонті; 
- кюретаж - сутність методу, види, етапи проведення (закритий, вакуум-кюретаж, кріо-кюретаж); 
- відкритий кюретаж - сутність методу, етапи проведення; 
- гінгівотомія, гінгівектомія - сутність методів, методики та етапи проведення; 
- клаптеві операції - сутність методу, етапи проведення (метод Цешинського-Відмана-Неймана); 
- метод спрямованої тканинної регенерації у хірургічному лікуванні хворих на генералізований пародонтит; 
- післяопераційне ведення хворих після хірургічного втручання на тканинах пародонта; 
 
Оволодіти (α-ІІІ): 
- методикою скаладання плану передопераційної підготовки та післяопераційного супроводу хворих на генералізований 
пародонтит; 
- технікою використання інструментарію для хірургічного лікування генералізованого пародонтиту; 
 
Вміти (α-ІІІ): 
- за результатами клініко-рентгенологічного обстеження хворого на генералізований пародонтит визначити оптимальний 
метод хірургічного лікування; 
- провести закритий кюретаж; 
- провести відкритий кюретаж; 
- скласти план передопераційної підготовки та післяопераційного ведення хворих після хірургічного втручання на тканинах 
пародонта; 
 
Творчий рівень (α-ІІІ): 
- ендогенна інтоксикація як фактор ризику при проведенні хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит. 
 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: кюретаж, вакуум-кюретаж, кріо-кюретаж, відкритий кюретаж, клаптеві операції, метод спрямованої 
тканинної регенерації 
 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
Основна: 
1. Данилевський М.Ф. Терапевтична стоматологія: Підручник: В 4 т. – Т.3 Захворювання пародонта / М. Ф. Данилевський, А. В. 
Борисенко, А. М. Політун [та ін.]. – К.: Медицина, 2008. – 614 с. 
2. Данилевский Н. Ф. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 4 т. – Т.3 Заболевания пародонта / А. В. Борисенко, М. Ю. 
Антоненко, Л. Ф. Сидельникова [c cоавт.]. – К.: ВСИ «Медицина», 2011. – 616 с. 
3. Борисенко А. В. Практична пародонтологія: довідник лікаря "Стоматолог" / А. В. Борисенко, М. Ю. Антоненко, Л. Ф. 
Сідельнікова. – К.: Здоров'я України, 2011. – 469 с. 
4. Боровский Е. В. Терапевтическая стоматология. Учебник / Е. В. Боровский, В. С. Иванов, Ю. М. Максимовский [с соавт.]. 
Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Медицина, 2003, – 840 с. 
5. Данилевский Н. Ф. Заболевания пародонта. / Н. Ф. Данилевский, А. В. Борисенко. – К.: Здоров’я, 2000. – 464 с. 
6. Заболотний Т. Д. Генералізований пародонтит. / Т. Д. Заболотний, А. В. Борисенко, А. В. Марков [та співавт.]. – Львів: 
"ГалДент", 2011. – 240 с. 
7. Ніколішин А. К. Терапевтична стоматологія:підручник, У 2 т. / ред. А. К. Ніколішин. - Полтава: Дивосвіт, 2007. - 280 с. 
 
Додаткова: 
1. Барер Г. М. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 3 ч. – Ч.2 – Болезни пародонта / Г. М. Барер, Т. И. Лемецкая, Б. Ю. 

Суражев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 224с. 
2. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология : учебник для студ. мед. вузов /под ред. Е.В. Боровского М. : Медицина, 

2011.- 340 с. 
3. Вольф Герберт Ф. Пародонтология / Герберт Ф. Вольф, Эдит М. Ратейцхак, Клаус Ратейцхак; Пер.с нем.; Под ред. проф. 

Г.М.Барера. – M.: МЕДпресс-информ, 2008. –548 с. 
4. Гажва С.И. Хирургические методы лечения заболеваний пародонта. Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2003. – 116 с. 
5. Григ Н. І. Особливості передопераційної підготовки та медикаментозного супроводу хірургічного лікування хворих на 

генералізований пародонтит. Автореф. дис…канд. мед. наук. К., 2012 – 15 с. 
6. Григ Н.І., Сідельников П.В. Предиктори ризику ускладнень пародонтальної хірургії // Новини стоматології. - 2013. - №4. – 

С.26-30. 
7. Григ Н.І., Сідельников П.В. Комплексна оцінка гігієнічного стану порожнини рота - основа профілактики ускладнень 

хірургічного лікування генералізованого пародонтиту / П.В. Сідельников, Н.І. Григ // Современная стоматология. - 2013. - 
№4. – С.54-58. 

8. Григорьян А.С. Болезни пародонта. Патогенез, диагностика, лечение / А.С. Григорьян, А.И. Грудянов, Н.А. Рабухина, О.А. 
Фролов. – М. : МИА, 2004. – 287 с.  

9. Грудянов А.И. Заболевания пародонта / А.И. Грудянов. – М. : МИА, 2009. – 336 с. 
10. Дмитриева Л.А. Терапевтическая стоматология: национальное руководство / Л.А. Дмитриева, Ю.М. Максимовский — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 894 с. 
11. Ефанов О.И. Физиотерапия стоматологических заболеваний. / О.И. Ефанов, Т.Ф. Дзанагова - М.: Медицина, 1980. - 296 с. 
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12. Кононенко Ю. Г. Местное обезболивание в амбулаторной стоматологии. / Ю. Г. Кононенко, Н. М. Рожко, Г. П. Рузин - М.: 
Книга плюс. - 2008. – 304 с. 

13. Лукиных Л.М. Болезни пародонта (клиника, диагностика, лечение и профилактика): руководство / Л.М. Лукиных, Е.Н. 
Жулев, И.Н. Чупрунова. - Н.Новгород: НГМА, 2005. - 322 с. 

14. Лукиных Л.М. Физиотерапия в практике терапевтической стоматологи / Л.М. Лукиных., О.А Успенская - Н. Новгород: Изд-во 
НГМА, 2005- 36 с. 

15. Мащенко И.С. Заболевания пародонта. – Днепропетровск: Коло, 2003. – 271 с. 
16. Мельничук Г.М. Гінгівіт, пародонтит, пародонтоз: особливості лікування: навч. посіб. / Г.М. Мельничук, М.М. Рожко. – Івано-

Франківськ, 2011. – 328 с. 
17. Мюллер Х.-П. Пародонтология / Х.-П. Мюллер, пер. с нем. – Львов: «ГалДент», 2004. – 256 с. 
18. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология: учеб. пособие / А.И.Нико лаев, Л.М.Цепов. – 9-е изд. – М. : 

МЕДпресс-информ, 2013. – 928 с. 
19. Орехова Л.Ю. Заболевания пародонта / Под общей ред. проф. Ореховой Л.Ю. / М.: ПолиМедиаПресс, 2004. - 432 с. 
20. Перова М.Д. Ткани пародонта: норма, патология, пути восстановления. - М. : Триада, Лтд., 2005. - 312 с. 
21. Печковський К. Є. Використання поліметилсилоксану у хірургічному лікуванні генералізованого пародонтиту. Автореф. 

дис…канд. мед. наук. К., 1998 – 16 с. 
22. Печковський К. Є. Досвід викладання питань хірургічного лікування захворювань пародонта в курсі терапевтичної 

стоматології. // Матеріали ІІ (ІХ) з’їзду Асоціації стоматологів України. К.: Книга плюс, 2004. – С. 82-83. 
23. Потапчук А.М., Добра П.П. та співав. Сучасна фізіотерапія та діагностика у стоматології – Навчальний посібник.- ФОП 

Бреза А.Е. – 2012.- 449 с. 
24. Цепов Л. М. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний пародонта / Л. М. Цепов, А. И. Николаев, Е. А. Михеева. – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 272 с. 
 
Електронні джерела: 
1. http://tst-nmu.org.ua 
2. http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hirurgicheskoe-lechenie-boleznej-parodonta.html?Itemid=76 
3. http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/primenenie-uglekislotnyh-lazerov-dlya-raboty-na-myagkih-
tkanyah.html?Itemid=76 
4. http://www.moluch.ru/archive/25/2687/ 
5. http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/phisioterapia-parodonta/=76 
 
ПИТАННЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ: 
1. Хірургічні методи лікування у комплексній терапії хворих на генералізований пародонтит. Мета. Види. Показання та 
протипоказання до призначення основних хірургічних методів лікування у хворих на генералізований пародонтит. 
2. Пародонтальна кишеня, механізм утворення. Методи лікування (медикаментозні, хірургічні). Мета хірургічного способу 
усунення пародонтальних кишень. 
3. Передопераційна підготовка хворих на генералізований пародонтит до хірургічного втручання. Мета. Алгоритм проведення. 
4. Види хірургічних методів лікування пародонтальних кишень. Кюретаж (закритий кюретаж, вакуум-кюретаж, кріо-кюретаж). 
Сутність методу. Показання. Протипоказання. Етапи проведення. 
5. Відкритий кюретаж. Сутність методу. Показання. Протипоказання. Етапи проведення. Гінгівотомія та її види. Гінгівектомія та 
її види. 
6. Клаптеві операції. Сутність методу. Показання. Протипоказання. Етапи проведення (метод Цешинського-Відмана-Неймана). 
7. Методика спрямованої тканинної регенерації. Сутність методу. Види мембран, що застосовуються при СТР. 
8. Післяопераційне ведення хворих після хірургічного втручання на тканинах пародонта. 
9. Механізм дії фізичних факторів на тканини пародонта (ультразвук, електрофорез, УВЧ, Дарсонвалізація, кріодеструкція, 
діатермокоагуляція, масаж, гідротерапія, світлолікування тощо). 
10. Показання до фізіотерапевтичного лікування залежно від діагнозу. 
11. Місцеві протипоказання до проведення фізіотерапевтичного лікування захворювань тканин пародонта. 
12. Протипоказання до проведення фізіотерапевтичного лікування захворювань тканин пародонта. 
13. Протипоказання до ультразвукового лікування (і фонофорезу) захворювань тканин пародонта. 
14. Протипоказання до світлолікування захворювань тканин пародонта. 
 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ: 

Тема практичного заняття 
Аудиторна 
самостійна 

робота студента 

Час 
підготовки 

студенту до 
заняття (год.) 

Форми позааудиторної самостійної роботи 
Обов’язкові та 

однакові для всіх 
студентів 

На вибір студента 

Тема № 1: Хірургічні методи 
лікування генералізованого 
пародонтиту (кюретаж, 
вакуум-кюретаж, відкритий 
кюретаж, клаптеві операції, 
метод спрямованої 
тканинної регенерації). 
Тема № 2: Фізичні методи 
лікування захворювань 
пародонта. 
Лікування пародонтозу. 
Методи усунення 
гіперестезії. 

Курація хворих. 
Оформлення 
історії хвороби. 

2 Рішення тестів, задач, 
оформлення історії 
хвороби, робочого 
зошиту. 

Створення конспекту, 
реферату або електронної 
презентації на тему: 
1. Метод спрямованої 
тканинної регенерації у 
хірургічному лікуванні 
хворих на 
генералізований 
пародонтит. 
2. Озонотерапія при 
лікуванні захворювань 
тканан пародонта. 

 
  

http://tst-nmu.org.ua/
http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hirurgicheskoe-lechenie-boleznej-parodonta.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/primenenie-uglekislotnyh-lazerov-dlya-raboty-na-myagkih-tkanyah.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/primenenie-uglekislotnyh-lazerov-dlya-raboty-na-myagkih-tkanyah.html?Itemid=76
http://www.moluch.ru/archive/25/2687/
http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/phisioterapia-parodonta/=
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ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО: 
 

 Основні завдання: вивчити Вказівки 
Завдання №1 

1.  Роль хірургічного лікування у комплексній терапії хворих на 
генералізований пародонтит 

1. Розвязати письмово задачу №12. 

2.  Метод кюретажу при лікування хворих на генералізований пародонтит. 
3.  Метод вакуум-кюретажу при лікування хворих на генералізований 

пародонтит. 
4.  Метод кріо-кюретажу при лікування хворих на генералізований пародонтит. 
5.  Метод відкритого кюретажу при лікування хворих на генералізований 

пародонтит. 
6.  Гінгівотомія, гінгівектомія. 
7.  Клаптеві операції.  
8.  Суть методу спрямованої тканинної регенерації. Види мембран, що 

застосовуються при СТР. 
9.  Післяопераційне ведення хворих після хірургічного втручання на тканинах 

пародонта. 
Завдання №2 

10.  Фізичні діагностичні методи при захворюваннях тканин пародонта 1. 1. Заповнити таблицю «фізичні методи 
лікування при захворюваннях тканин 
пародонта». 

11.  Принципи лкування захворювань тканин пародонта фізіотерапевтичними 
методами  

12.  Фізіотерапевтичну апаратуру, її призначення  та методики лікування 
13.  Принципи профілактики захворювань тканин пародонта фізичними 

методами дії 
 
Задача №12 
Жінка, 36-ти років, скаржиться на незвичайний вигляд та розростання ясен. З анамнезу: вагітна, 32 тижні. Об’єктивно: 

Зубні відкладення в помірній кількості. Ясна слабкоболісні при пальпації. Патологічної рухомості зубів не виявлено. 
Пародонтальні кишені глибиною 3-5 мм. В ділянці 36, 37 зубів - пародонтальна кишеня 6 мм, серозний ексудат. Помірна 
кількість зубних відкладень. Скупченість зубів фронтальної ділянки нижньої щелепи. 

Рентгенологічно: 

 
Встановіть діагноз. Складіть план лікування. 
 

«ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ТКАНИН ПАРОДОНТА» 
 
Основні фізичні методи лікування в 

стоматології 
Механізм дії фізичних методів 

лікування 
Методи проведення 

фізіотерапевтичних процедур 
1. Електролікування: 
Постійний струм   

  
Імпульсний струм низької частоти і 
малої сили 

  

Синусоїдальний модульований струм   
Електричне поле ультрависокої частоти   
Електромагнітне поле надзвичайно 
високої частоти (НВЧ) 

  

2. Магнітне поле   
3. Аерозольтерапія   
4. Світлолікування 
Інфрачервоне випромінювання   
Ультрафіолетове випромінювання   
Гелій неоновий лазер   
5. Ультразвук   
6. Масаж   
7. Бальнеолікування   
8. Пелоїдотерапія   
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ЗАНЯТТЯ № 14 
 
Контроль засвоєння змістовного модуля № 7. 
«Лікування захворювань пародонта (генералізованого пародонтиту, пародонтозу)» 
 
МЕТА: 
Знати(α-ІІ): 
- цілі, принципи, види та методи лікування генералізованого пародонтиту; 
- принципи складання плану лікування хворого на генералізований пародонтит; 
місцеві подразнювальні фактори тканин пародонта, методи їх діагностики та способи усунення; 
- поняття «травматична оклюзія», її види; методи діагностики та усунення; 
- мету проведення загальної фармакотерапії при лікуванні генералізованого пародонтиту; 
- групи лікарських препаратів для загальної фармакотерапії при лікуванні генералізованого пародонтиту; показання, механізм 
дії; 
- мету та завдання проведення місцевої медикаментозної терапії при лікуванні генералізованого пародонтиту; 
- групи лікарських препаратів для місцевої терапії при лікуванні генералізованого пародонтиту; показання, механізм дії; 
- мету та види хірургічних втручань у хворих на генералізований пародонтит; 
- показання та протипоказання до призначення основних хірургічних методів лікування у хворих на генералізований 
пародонтит (кюретаж, вакуум-кюретаж, відкритий кюретаж, клаптеві операції), метод спрямованої тканинної регенерації у 
хірургічному лікуванні хворих на генералізований пародонтит; 
- післяопераційне ведення хворих після хірургічного втручання на тканинах пародонта; 
Оволодіти (α-ІІІ): 
- методикою складання плану лікування хворого на генералізований пародонтит; 
- методикою виявлення та видалення зубних відкладень; 
- методикою відновлення контактного пункту при пломбуванні каріозних порожнин ІІ, ІІІ, ІV класів у хворих на генералізований 

пародонтит; 
- методиками виявлення травматичної оклюзії; 
- методикою виконання вибіркового пришліфування; 
- методикою складання плану місцевої медикаментозної терапії хворого на генералізований пародонтит; 
- методикою скаладання плану передопераційної підготовки та післяопераційного супроводу хворих на генералізований 
пародонтит; 
- технікою використання інструментарію для хірургічного лікування генералізованого пародонтиту; 
Вміти (α-ІІІ): 
- виявити місцеві подразнювальні фактори тканин пародонта; 
- провести професійну гігієну порожнини рота хворому з патологією тканин пародонта; 
- відновити контактний пункт при пломбуванні каріозних порожнин ІІ, ІІІ, ІV класів у хворих з патологією тканин пародонта; 
- виявляти травматичну оклюзію та провести її усунення шляхом вибіркового пришліфування; 
- скласти план лікування хворого на генералізований пародонтит, враховуючи загальносоматичний та стоматологічний статус 
хворого (клінічні, лабораторні та рентгенологічні дані, а також додаткові методи дослідження); 
- обґрунтувати призначення загальної фармакотерапії при лікуванні генералізованого пародонтиту, обрати засоби залежно від 
клінічного та загальносоматичного стану хворого; 
- скласти план місцевої медикаментозної терапії хворого на генералізований пародонтит, враховуючи загальносоматичний та 
стоматологічний статус хворого (клінічні, лабораторні та рентгенологічні дані, а також додаткові методи дослідження); 
- за результатами клініко-рентгенологічного обстеження хворого на генералізований пародонтит визначити оптимальний 
метод хірургічного лікування; 
- провести закритий кюретаж; 
- провести відкритий кюретаж; 
- скласти план передопераційної підготовки та післяопераційного ведення хворих після хірургічного втручання на тканинах 
пародонта; 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: принципи лікування хворого на генералізований пародонтит, план лікування, місцеві 
подразнювальні фактори, травматична оклюзія, вибіркове пришліфування, шинування, загальна фармакотерапія, місцева 
медикаментозна терапія, кюретаж, спрямована тканинна регенерація, фізіотерапія захворювань тканин пародонта 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ: 
1. Роль дефіциту вітамінів А, С, Е у патогенезі захворювань пародонта. 
2. Місцеві подразники тканин пародонта, методи їх виявлення. 
3. Значення мікрофлори у розвитку захворювань пародонта. 
4. Катаральний гінгівіт. Лікування. 
5. Гострий виразковий гінгівіт. Лікування. 
6. Хронічний виразковий гінгівіт. Лікування. 
7. Принципи загального лікування при виразковому гінгівіті. 
8. Гіпертрофічний гінгівіт. Гранулююча форма. Лікування. 
9. Гіпертрофічний гінгівіт. Фіброзна форма. Лікування. 
10. Локалізований пародонтит. Лікування. 
11. Основні принципи та план лікування хворого на генералізований пародонтит. 
12. Місцеві подразники тканин пародонта при генералізованому пародонтиті та методи їх усунення. 
13. Зубний наліт, зубна бляшка (біоплівка). Механізм утворення, структура, вплив на тканини пародонта. 
14. Пародонтальна кишеня, механізм утворення. Методи лікування (медикаментозні, хірургічні: кюретаж, його види). 
15. Місцева медикаментозна терапія хворого на генералізований пародонтит хронічного перебігу. 
16. Місцева медикаментозна терапія хворого на  генералізований пародонтит загостреного перебігу. 
17. Протизапальна терапія симптоматичного гінгівіту в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту. 
18. Масаж при лікуванні хвороб пародонта. Види, механізм дії, показання, методика застосування. 
19. Гідротерапія при лікуванні захворювань пародонта. Види. Гідромасаж: показання та методика проведення. 
20. Застосування електрофорезу у комплексному лікуванні захворювань пародонта. 
21. Загальне лікування хворого з захворюванням пародонта. 
22. Методи визначення травматичної оклюзії. Вибіркове пришліфування. 
23. Тимчасове шинування. Показання, види шин, методика застосування армованих шин. 
24. Методи усунення пародонтальних кишень. 
25. Хірургічні методи лікування хворого на генералізований пародонтит. Вакуум-кюретаж, показання, методика проведення. 
26. Кюретаж пародонтальних кишень. Показання та методика проведення відкритого кюретажу. 
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http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_2.html
http://medexpert.org.ua/modules/pages/main/partners/stomatology.html
http://www.parodontology.ru/03.html
http://www.dentart.org/
http://www.dental-azbuka.ru/
http://stomfak.ru/
http://bone-surgery.ru/list/54/
http://www.mkb10.ru/
http://www.startsmile.ru/articles/427/7988/
http://www.instom.ru/publish/magazine/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_классов_МКБ-10
http://www.floridaprobe.com.ua/florida-proub
http://veladent.ru/main/parodont/kartafp
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27. Гінгівотомія. Показання та методика проведення. 
28. Гінгівектомія. Види. Показання, методика проведення. 
29. Клаптеві операції. Сутність методу. Показання. Протипоказання. Етапи проведення (метод Цешинського-Відмана-

Неймана). 
30. Пародонтоз. Лікування. 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
1. Вміти визначати травматичну оклюзію та виконувати вибіркове пришліфування зубів. 
2. Володіти технікою накладання тимчасових шин при захворюваннях пародонта. 
3. Володіти технікою накладання постійних шин при захворюваннях пародонта. 
4. Володіти технікою видалення зубних нашарувань за допомогою ручних інструментів. 
5. Володіти технікою видалення зубних нашарувань електромеханічними інструментами (звуковими та ультразвуковими). 
6. Володіти технікою проведення покриття зубів лікувальними та профілактичними лаками, гелями. 
7. Вміти проводити медикаментозну обробку уражених ділянок тканин пародонта (зрошення, аплікації, інстиляції). 
8. Вміти проводити приготування та накладання пов’язок, що тверднуть. 
9. Вміти проводити приготування та накладання пов’язок, що не тверднуть. 
10. Вміти призначати загальне лікування при захворюваннях пародонта. 
11. Вміти проводити кюретаж пародонтальних кишень (закритий, вакуум-кюретаж, відкритий). 
12. Вміти призначати фізіотерапевтичне лікування захворювань пародонта. 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ: 

Тема практичного заняття 
Аудиторна 
самостійна 

робота студента 

Час підготовки 
студенту до заняття 

(год.) 

Форми позааудиторної самостійної роботи 
Обов’язкові та 

однакові для всіх 
студентів 

На вибір студента 

Контроль засвоєння 
змістовного модуля № 7. 
«Лікування захворювань 
пародонта 
(генералізованого 
пародонтиту, 
пародонтозу)» 

Курація хворих. 
Оформлення 
історії хвороби. 

3 Рішення тестів, задач, 
оформлення історії 
хвороби, робочого 
зошиту. 

 

 
ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО: 

 
ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ: 
Задача №13 

Хворий М., 34-х років, звернувся зі скаргами на болючість ясен, кровоточивість під час чищення зубів та вживання їжі. 
Захворювання виникло вперше 2 дні тому після переохолодження. Об'єктивно: гіперемія маргінального краю ясен, набряк, 
сосочки куполоподібної форми, ясенні кишені глибиною 2,0 мм. Проба Парма «-». РМА - 46,6%. ОНІ-S - 1,9. 

 
Встановіть діагноз. Складіть план лікування. 
 
Задача №14 
Хвора П., 42-х років, звернулась зі скаргами на болючість ясен, кровоточивість під час чищення зубів та вживання їжі, 

загальне нездужання, ↑t тіла до 38,3ºС. Кровоточивість турбує близько року. Погіршення стану виникло 3 дні тому. Об'єктивно: 
гіперемія маргінального краю ясен верхньої та нижньої щелеп, набряк, пародонтальні кишені глибиною 2,5 мм. Зуби не рухомі. 

  
 
Встановіть діагноз. Складіть план лікування. 
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ЗАНЯТТЯ № 15 
Тема № 1: Профілактика захворювань тканин пародонту. Етіологічні та патогенетичні підходи до профілактики. 
Суспільні заходи профілактики захворювань пародонта. 
Тема № 2: Індивідуальні заходи профілактики захворювань пародонта. Вибір засобів гігієни для профілактики хвороб 
пародонта. Гігієна порожнини рота при захворюваннях пародонта. 
Тема № 3: Диспансерізація хворих із захворюваннями тканин пародонта. загальні принципи. Документація. Оцінка 
ефективності диспансеризації. 
Робота з історією хвороби 
МЕТА: 
Знати(α-ІІ): 
- роль гігієни порожнини рота у профілактиці захворювань пародонта; 
- роль харчування у профілактиці захворювань пародонта; 
- етапи профілактики захворювань пародонта; 
- принципи формування диспансерних груп; 
- основні принципи та методи проведення санації ротової порожнини; 
Оволодіти (α-ІІІ): 
- технікою визначення стану та потреби в лікуванні тканин пародонта за допомогою індексу СРІТN; 
- методикою проведення професійної гігієни порожнини рота. 
- навиками роботи ультразвукового скалера. 
Вміти (α-ІІІ): 
- сформувати диспансерні групи хворих на захворювання пародонта; 
- визначити план профілактичних заходів для кожної диспансерної групи. 
Творчий рівень (α-ІV): 
- дослідити причиннонаслідкові зв’язки між своєчасністю проведення профілактичних заходів при захворюваннях пародонта, 

що дасть можливість уникнути появи патологічного стану або його ускладнень. 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: профілактика, гігієна, диспансеризація. 
 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
Основна: 
1. Данилевський М.Ф. Терапевтична стоматологія: Підручник: В 4 т. – Т.3 Захворювання пародонта / М.Ф. Данилевський, А.В. 

Борисенко, А.М. Політун [та ін.]. – К.: Медицина, 2008. – 614 с. 
2. Данилевский Н.Ф. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 4 т. – Т.3 Заболевания пародонта / А.В.Борисенко, М.Ю. 

Антоненко, Л.Ф. Сидельникова [c cоавт.]. – К.: ВСИ «Медицина», 2011.–616 с. 
3. Борисенко А.В Заболевания пародонта: учеб. пособие / А.В. Борисенко. - К.: ВСИ «Медицина», 2013. - 456с. - (Секреты 

терапевтической стоматологии). 
4. Борисенко А.В. Практична пародонтологія: довідник лікаря "Стоматолог" / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.Ф. 

Сідельнікова. – К.: Здоров'я України, 2011. – 469 с. 
5. Данилевский Н.Ф. Заболевания пародонта. / Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко. – К.: Здоров’я, 2000. – 464 с. 
6. Данилевський М.Ф. Фармакотерапія захворювань слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонту / Данилевський 

М.Ф., Мохорт М.А., Мохорт В.В. – К.: Здоров’я, 1991. – 264 с. 
7. Заболотний Т.Д. Генералізований пародонтит. / Т.Д. Заболотний, А.В. Борисенко, А.В. Марков [та співавт.]. – Львів: 

"ГалДент", 2011. – 240 с. 
8. Ніколішин А.К. Терапевтична стоматологія: підручник, У 2 т. / ред. А.К. Ніколішин. - Полтава: Дивосвіт, 2007. - 280 с. 
Додаткова: 
1. Барер Г.М. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 3 ч. – Ч.2 – Болезни пародонта / Г.М. Барер, Т.И. Лемецкая, Б.Ю. 

Суражев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 224с. 
2. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология : учебник для студ. мед. вузов /под ред. Е.В. Боровского М. : Медицина, 

2011.- 340 с. 
3. Вольф Герберт Ф. Пародонтология / Герберт Ф. Вольф, Эдит М. Ратейцхак, Клаус Ратейцхак; Пер.с нем.; Под ред. проф. 

Г.М.Барера. – M.: МЕДпресс-информ, 2008. –548 с. 
4. Григорьян А.С. Болезни пародонта. Патогенез, диагностика, лечение / А.С. Григорьян, А.И. Грудянов, Н.А. Рабухина, О.А. 

Фролов. – М. : МИА, 2004. – 287 с.  
5. Грудянов А.И. Заболевания пародонта / А.И. Грудянов. – М. : МИА, 2009. – 336 с. 
6. Грудянов А.И. Этиология и патогенез воспалительных заболеваний пародонта / А.И. Грудянов, Е.В. Фоменко. - М. : МИА, 

2010. - 96 с. 
7. Дмитриева Л.А. Терапевтическая стоматология: национальное руководство / Л.А. Дмитриева, Ю.М. Максимовский — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 894 с. 
8. Кузьмина Э. М. Профилактика стоматологических заболеваний. // Москва.-2001.-214 с. 
9. Лукиных Л.М. Болезни пародонта (клиника, диагностика, лечение и профилактика): руководство / Л.М. Лукиных, Е.Н. Жулев, 

И.Н. Чупрунова. - Н.Новгород: НГМА, 2005. - 322 с. 
10. Мащенко И.С. Заболевания пародонта. – Днепропетровск: Коло, 2003. – 271 с. 
11. Мельничук Г.М. Гінгівіт, пародонтит, пародонтоз: особливості лікування: навч. посіб. / Г.М. Мельничук, М.М. Рожко. – Івано-

Франківськ, 2011. – 328 с. 
12. Мюллер Х.-П. Пародонтология / Х.-П. Мюллер, пер. с нем. – Львов: «ГалДент», 2004. – 256 с. 
13. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология: учеб. пособие / А.И.Нико лаев, Л.М.Цепов. – 9-е изд. – М. : 

МЕДпресс-информ, 2013. – 928 с. 
14. Орехова Л.Ю. Заболевания пародонта / Под общей ред. проф. Ореховой Л.Ю. / М.: ПолиМедиаПресс, 2004. - 432 с. 
15. Попруженко Т.В. Профилактика основных стоматологических заболеваний. / Т.В. Попруженко, Т.Н. Терехова - М.: 

МЕДпресс-информ, 2009. - 464 с. 
16. Улитовский С. Б. Гигиенический уход при воспаленном пародонте [Текст] : учеб. пособие / С. Б.Улитовский. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2008. - 288 с. 
17. Улитовский С.Б. Энциклопедия профилактической стоматологии – СПб.: Человек, 2004. – 184 с. 
18. Хоменко Л. А., Биденко Н. В., Остапко Е. И., Шматко В. И. Современные средства экзогенной профилактики заболеваний 

полости рта. - Киев – 2001.-207с. 
19. Цепов Л.М. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний пародонта / Л.М. Цепов, А.И. Николаев, Е.А. Михеева. – 3-

е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 272 с. 
20. Carranza’s clinical periodontology. – 11th ed./ 2011, 872 с. 

http://elcat.chelsma.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Електронні ресурси 
5. http://tst-nmu.org.ua 
6. http://via-futuro.com 
7. http://med-edu.ru/stomat 
8. http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_2.html 
9. http://medexpert.org.ua/modules/pages/main/partners/stomatology.html 
10. http://www.parodontology.ru/03.html 
11. http://www.dentart.org/ 
12. http://www.dental-azbuka.ru/ 
13. http://stomfak.ru/ 
14. http://medichelp.ru/posts/view/2933 
15. http://www.dentsouz.ru/prevention_porodonta.html 
16. http://k-stomatology.ru/articles/profilaktika-zabolevaniy-parodonta.html 
17. http://www.slideshare.net/crasgmu/101-8851358http://www.floridaprobe.com.ua/florida-proub 
18. http://veladent.ru/main/parodont/kartafp 
ПИТАННЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ: 
1. Первинна, вторинна та третинна профілактика: визначення, засоби, принципи проведення. 
2. Основні масові соціально-профілактичні заходи профілактики захворювань пародонта. 
3. Принципи раціонального харчування в різних вікових групах. 
4. Особливості проведення санації ротової порожнини. 
5. Основні лікарсько-профілактичні заходи при захворюваннях пародонта. 
6. Основні індивідуальні профілактичні заходи. 
7. Стандартний метод чищення зубів. Особливості чищення зубів при захворюваннях пародонта. 
8. Основні засоби індивідуальної гігієни порожнини рота. Зубні пасти, що містять лікарські препарати. Коротка 

характеристика їх дії. 
9. Особливості вибору зубної пасти, щітки, засобів інтердентальної гігієни при різних захворюваннях пародонта. 
10. Особливості індивідуальної гігієни порожнини рота при шинах та брекет-системах. 
11. Диспансеризація хворих з захворюваннями пародонта. Мета. Завдання. 
12. Етапи диспансеризації хворих з захворюваннями пародонта. Групи диспансерного спостереження. 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ: 

Тема практичного заняття 
Аудиторна 
самостійна 

робота студента 

Час підготовки 
студенту до 

заняття (год.) 

Форми позааудиторної самостійної роботи 
Обов’язкові та однакові 

для всіх студентів 
На вибір студента 

Тема № 1: Профілактика 
захворювань тканин 
пародонту. Етіологічні та 
патогенетичні підходи до 
профілактики. Суспільні 
заходи профілактики 
захворювань пародонта. 
Тема № 2: Індивідуальні 
заходи профілактики 
захворювань пародонта. 
Вибір засобів гігієни для 
профілактики хвороб 
пародонта. Гігієна 
порожнини рота при 
захворюваннях пародонта. 
Тема № 3: Диспансерізація 
хворих із захворюваннями 
тканин пародонта. загальні 
принципи. Документація. 
Оцінка ефективності 
диспансеризації. 
Робота з історією хвороби 

Курація хворих. 
Оформлення 
історії хвороби. 

3 Рішення тестів, задач, 
оформлення історії 
хвороби, робочого 
зошиту. 

Створення конспекту, 
реферату або 
електронної 
презентації на тему: 
1. Новітні розробки у 
створенні засобів 
для індивідуальної 
гігієни порожнини 
рота хворих з 
захворюваннями 
тканин пародонта. 
2. Інноваційні 
розробки засобів 
індивідуальної 
профілактики 
захворювань тканин 
пародонта. 

ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО: 
№ Основні завдання: вивчити Вказівки до завдання 

Завдання №1 
1.  Поняття профілактики. Дайте визначення первинній, 

вторинній та третинній профілактиці. 
 
1. Приведіть конкретні клінічні приклади для кожного 
виду профілактики. 
2. Назвіть основні профілактичні заходи при 
захворюваннях пародонта 
3. Складіть раціон харчування для вагітної жінки 
4. Випишіть назви засобів гігієни, які використовуються 
при різних патологічних станах тканин пародонта 

2.  Етапи профілактики захворювань пародонта. 
3.  Роль раціону харчування вагітної жінкидля первинної 

профілактики захворювань тканин пародонта 
4.  Роль індивідуальної гігієни для профілактики захворювань 

тканин пародонта 

Завдання №2 
5.  Зубні відкладення при захворюваннях пародонта та їх вплив 

на пародонт. 
 

6.  Методи професійної гігієни порожнини рота при 
захворюваннях пародонта 

 

7.  Засоби індивідуальної гігієни порожнини рота при 
захворюваннях пародонта, показання щодо їх застосування 

 

8.  Роль індивідуальної гігієни для профілактики захворювань 
тканин пародонта 

 

  

http://tst-nmu.org.ua/
http://via-futuro.com/
http://med-edu.ru/stomat
http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_2.html
http://medexpert.org.ua/modules/pages/main/partners/stomatology.html
http://www.parodontology.ru/03.html
http://www.dentart.org/
http://www.dental-azbuka.ru/
http://stomfak.ru/
http://medichelp.ru/posts/view/2933
http://www.dentsouz.ru/prevention_porodonta.html
http://k-stomatology.ru/articles/profilaktika-zabolevaniy-parodonta.html
http://www.slideshare.net/crasgmu/101-8851358
http://www.slideshare.net/crasgmu/101-8851358
http://veladent.ru/main/parodont/kartafp
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ЗАНЯТТЯ № 16 
Захист історій хвороб. 
МЕТА: 
 
Знати(α-ІІ): 

- етіологію, патогенез захворювань тканин пародонта; 
- клінічні ознаки захворювань тканин пародонта; 
- лабораторні та рентгенологічні методи обстеження пацієнтів з патологією тканин пародонта; 
- принципи лікування та профілактики захворювань тканин пародонта; 

Оволодіти (α-ІІІ): 
- методикою проведення суб′єктивного обстеження хворого з патологією тканин пародонта; 
- методикою проведення об′єктивного обстеження хворого з патологією тканин пародонта; 
- методикою візуалізації зубних відкладень та запального процесу тканин пародонта; 
- методикою пародонтального зондування; 
- методикою визначення гігієнічних, гінгівальних та пародонтальних індексів; 
- методикою використання лікувальних засобів у хворого з патологією тканин пародонта (аплікація, іригація, інстиляція) 

Вміти (α-ІІІ): 
- проводити обстеження хворого з патологією тканин пародонта; 
- проводити індексну оцінку гігієни порожнини рота та стану тканин пародонта хворого, інтерпретувати та аналізувати 
отримані дані; 
- виявляти місцеві подразнювальні фактори тканин пародонта; 
- інтерпретувати та аналізувати дані лабораторного та рентгенологічного обстеження хворого; 
- диференціювати захворювання тканин пародонта; 
- встановити діагноз захворювання на підставі результатів основних та додаткових методів обстеження хворого; 
- скласти план лікування хворого та обґрунтувати призначення лікувальних засобів хворому з патологією тканин пародонта; 
- провести усунення місцевих подразнювальних факторів тканин пародонта; 
- провести медикаментозне лікування хворого з патологією тканин пародонта; 
- заповнювати медичну документацію (форма f043_0) 

Творчий рівень (α-ІІІ): 
- вміти досліджувати порушення мікробного складу біотопів порожнини рота у хворих з патологією тканин пародонта; 
- вміти аналізувати взаємозв'язок між вогнищами пародонтопатогенної інфекції та загальносоматичним станом хворих; 
- вміти досліджувати взаємозв'язок між наявністю змін у тканинах пародонта та загально-соматичним станом хворого 
(віковими змінами, дисфункцією ендокринної системи, інтоксикацією медикаментозними засобами, захворюваннями крові 
тощо) 

 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: катаральний гінгівіт, гіпертрофічний гінгівіт, виразковий локалізований пародонтит, 
генералізований пародонтит, пародонтоз, суб’єктивне обстеження, об’єктивне обстеження, індексна оцінка, рентгенологічна 
діагностика, лабораторне дослідження, план обстеження, план лікування 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ: 
 

Тема практичного 
заняття 

Аудиторна 
самостійна робота 

студента 

Час підготовки 
студенту до 

заняття (год.) 

Форми позааудиторної самостійної 
роботи 

Обов’язкові та 
однакові для всіх 

студентів 

На вибір студента 

Захист історій 
хвороб 

Курація хворих. 
Оформлення історії 
хвороби. 

4 Рішення тестів, 
задач, оформлення 
історії хвороби. 

Створення 
електронної 
презентації на тему: 
Власний досвід 
застосування 
новітніх 
діагностичних 
методик під час 
курації хворого з 
захворюванням 
тканин пародонта. 
(за наявності 
такого!) 

 
  

http://tst-nmu.org.ua/
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ЗАНЯТТЯ № 17 
Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань тканин пародонта. 
 
МЕТА: 
 
Знати(α-ІІ): 

- актуальні проблеми сучасної пародонтології; 
- новітні тенденції та напрямки розвитку пародонтології; 
- новітні методи діагностики та лікування хворих з патологією тканин пародонта; 

Оволодіти (α-ІІІ): 
- методикою пошуку та аналізу сучасних джерел інформації; 
- методикою постановки проблеми (за допомогою викладача) щодо обраної тематики, пошуку шляхів її вирішення сучасними 
(інноваційними) засобами; 
- методикою оформлення знайденої інформації у вигляді доповіді; 

Вміти (α-ІІІ): 
- знаходити оптимальні, сучасні шляхи вирішення поставленої задачі (діагностики, лікування) з метою здобуття найвищого 
результату лікування хворого; 
- знайти, опрацювати та провести аналіз сучасних джерел інформації; 
- знайти новітні розробки стосовно обраної теми; 
- створити доповідь з обраної тематики; 

Творчий рівень (α-ІV): 
- вміти системно інтегровано клінічно мислити; 
- вміти різнобічно сприймати та вирішувати клінічну проблему; 
- вміти активно дискутувати, вміти працювати в команді, виявляти колегіальність, здатність до взаємодії; 
- розвинути почуття колективної відповідальності за результат лікування хворого. 
- виховати деонтологічну поведінку. 

 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: імунодефіцит, агресивний пародонтит,  
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ: 

Тема практичного 
заняття 

Аудиторна 
самостійна робота 

студента 

Час підготовки 
студенту до заняття 

(год.) 

Форми поза аудиторної самостійної роботи 

Обов’язкові та 
однакові для всіх 

студентів 

На вибір студента 

Сучасні аспекти 
діагностики та 
лікування 
захворювань тканин 
пародонта. 

Презентація доповіді. 
Дискусія. 

12 Пошук та аналіз 
новітньої інформації з 
усіх запропо-нованих 
(4) тем. 
Презентація доповіді 
на 1 обрану тему. 
Дискусія за всіма 
презентованими 
темами. 

Створення електронної 
презентації (реферату) на 
тему: 
1. Ураження пародонта 
в разі імунодефіцитних 
станів: СНІД, 
агресивний пародонтит. 
2. Ідіопатичні 
захворювання тканин 
пародонта (при 
захворюваннях крові, 
гістіоцитозах Х). 
3. Сучасні високоточні 
методи діагностики 
захворювань тканин 
пародонта (Система 
«Florida Probe» та ін.) та 
методи виявлення 
(усунення) місцевих 
подразників порожнини 
рота («PerioScan», 
Sirona; «Decec Tar», 
Ultradent; «Periotest», 
Gulden Medizintechnik, 
«Florida Probe», Florida 
Probe Сorporation, 
«Vector», Durr Dental 
Gmbh & Co. Kg та ін.) 
4. Сучасні 
фізіотерапевтичні 
методи лікування 
генералізованого 
пародонтита (Vektor-
терапія, 
світлолікування, 
озонотерапія тощо). 

 
  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=uJYJUZGZNMGctQbd54HAAw&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.com.ua&twu=1&u=http://www.dentalproductshopper.com/florida-probe-corporation&usg=ALkJrhi9Ptb_S7fxaTUFwedMe6ZoXW6_cw
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ЗАНЯТТЯ № 18 
ПІДГОТОВКА ДО ПМК 
ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ: 
1. Значення наукових праць професорів І.О. Новіка, М.Ф.Данилевського та їх учнів у розвитку сучасної пародонтології. 
2. Топографо-анатомічна та морфологічна будова тканин пародонта. 
3. Ясенна рідина. Механізм утворення, склад, функціональне значення. 
4. Систематика та номенклатура захворювань пародонта (М.Ф.Данилевський, 1994; МКХ-10). Позитивні якості та недоліки. 
5. Роль нервово-трофічних змін, порушень обміну речовин в патогенезі генералізованого пародонтиту. 
6. Значення порушень стану судин та мікроциркуляції в патогенезі захворювань тканин пародонта. 
7. Роль дефіциту вітамінів А, С, Е у патогенезі захворювань пародонта. 
8. Місцеві подразники тканин пародонта, методи їх виявлення. 
9. Гігієнічні індекси - Федорова-Володкіної, Green-Vermillion (OHI-S). Методика визначення, інтерпретація. 
10. Значення мікрофлори у розвитку захворювань пародонта. 
11. Катаральний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
12. Гострий виразковий гінгівіт. Етіологія, патогенез, патологічна анатомія, диференціальна діагностика, лікування. 
13. Хронічний виразковий гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
14. Принципи загального лікування при виразковому гінгівіті. 
15. Гіпертрофічний гінгівіт. Гранулююча форма. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, 

лікування. 
16. Гіпертрофічний гінгівіт. Фіброзна форма. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
17. Локалізований пародонтит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
18. Клініко-рентгенологічні методи діагностики хвороб пародонта. 
19. Рентгенологічні ознаки, що характеризують ураження тканин пародонта. 
20. Лабораторні методи діагностики захворювань пародонта. 
21. Генералізований пародонтит хронічного перебігу. Клініко-лабораторні та рентгенологічні показники. 
22. Генералізований пародонтит загостреного перебігу. Клініко-лабораторні та рентгенологічні показники. 
23. Основні принципи та план лікування хворого на генералізований пародонтит. 
24. Місцеві подразники тканин пародонта при генералізованому пародонтиті та методи їх усунення. 
25. Зубний наліт, зубна бляшка (біоплівка). Механізм утворення, структура, вплив на тканини пародонта. 
26. Пародонтальна кишеня, механізм утворення. Методи лікування (медикаментозні, хірургічні: кюретаж, його види). 
27. Місцева медикаментозна терапія хворого на генералізований пародонтит хронічного перебігу. 
28. Місцева медикаментозна терапія хворого на  генералізований пародонтит загостреного перебігу. 
29. Протизапальна терапія симптоматичного гінгівіту в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту. 
30. Масаж при лікуванні хвороб пародонта. Види, механізм дії, показання, методика застосування. 
31. Гідротерапія при лікуванні захворювань пародонта. Види. Гідромасаж: показання та методика проведення. 
32. Застосування електрофорезу у комплексному лікуванні захворювань пародонта. 
33. Загальне лікування хворого з захворюванням пародонта. 
34. Методи визначення травматичної оклюзії. Вибіркове пришліфування. 
35. Тимчасове шинування. Показання, види шин, методика застосування армованих шин. 
36. Методи усунення пародонтальних кишень. 
37. Хірургічні методи лікування хворого на генералізований пародонтит. Вакуум-кюретаж, показання, методика проведення. 
38. Кюретаж пародонтальних кишень. Показання та методика проведення відкритого кюретажу. 
39. Гінгівотомія. Показання та методика проведення. 
40. Гінгівектомія. Види. Показання, методика проведення. 
41. Клаптеві операції. Сутність методу. Показання. Протипоказання. Етапи проведення (метод Цешинського-Відмана-

Неймана). 
42. Помилки та ускладнення при лікуванні хворого на генералізований пародонтит. 
43. Пародонтоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
44. Диференціальна діагностика гінгівіту, пародонтиту, пародонтозу. 
45. Гістіоцитоз Х: хвороба Леттерера-Зіве, Генда-Шюлера-Крісчена, еозинофільна гранульома. Клініка, діагностика, 

диференціальна діагностика, принципи лікування. 
46. Синдром Папіліон-Лефевра. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 
47. Ураження пародонта в разі імунодефіцитних станів (СНІД, агресивний пародонтит). 
48. Профілактика захворювань пародонта. Професійна гігієна порожнини рота. 
49. Індивідуальна профілактика захворювань пародонта. Вибір засобів. 
50. Диспансерізація хворих із захворюваннями пародонта. 
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК: 
1. Вміти проводити активний цілеспрямований збір анамнезу у пацієнтів із захворюваннями пародонта. 
2. Вміти проводити огляд пацієнтів із захворюваннями пародонта. 
3. Вміти використовувати барвники для діагностики захворювань пародонта. 
4. Вміти проводити індексну оцінку стану пародонта: індекс гігієни за Федоровим-Володкіною, індекс за Грін-Вермільйон (OHI-

S). 
5. Вміти проводити та трактувати пробу Шиллера-Писарєва, визначати індекс гінгівіту - РМА, індекс гінгівіту - ІГ, 

пародонтальний індекс - ПІ, пародонтальний індекс СРІТN, індекс кровоточивості - SВІ. 
6. Вміти визначати глибину пародонтальних кишень та їх вміст. 
7. Вміти визначати ступінь рухомості зубів. 
8. Вміти призначати та оцінювати лабораторні методи дослідження: цитологічний метод, еміграцію лейкоцитів в порожнину 

рота за Ясиновським, РАМ. 
9. Вміти визначати норму і патологію кісткової тканини при рентгенологічному дослідженні: рентгенографія альвеолярного 

відростка, панорамна рентгенографія, ортопантомографія, ехоостеометрія. 
10. Вміти проводити диференційну діагностику хвороб пародонта. 
11. Вміти визначати травматичну оклюзію та виконувати вибіркове пришліфування зубів. 
12. Володіти технікою накладання тимчасових шин при захворюваннях пародонта. 
13. Володіти технікою накладання постійних шин при захворюваннях пародонта. 
14. Володіти технікою видалення зубних нашарувань за допомогою ручних інструментів. 
15. Володіти технікою видалення зубних нашарувань електромеханічними інструментами (звуковими та ультразвуковими). 
16. Володіти технікою проведення покриття зубів лікувальними та профілактичними лаками, гелями. 
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17. Вміти проводити медикаментозну обробку уражених ділянок тканин пародонта (зрошення, аплікації, інстиляції). 
18. Вміти проводити приготування та накладання пов’язок, що тверднуть. 
19. Вміти проводити приготування та накладання пов’язок, що не тверднуть. 
20. Вміти призначати загальне лікування при захворюваннях пародонта. 
21. Вміти проводити кюретаж пародонтальних кишень (закритий, вакуум-кюретаж, відкритий). 
22. Вміти призначати фізіотерапевтичне лікування захворювань пародонта. 
23. Вміти призначати індивідуальну гігієну порожнини рота при різних захворюваннях пародонта. 

ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ: 
Задача № 

Хворий М., 34-х років, звернувся зі скаргами на болючість ясен, кровоточивість під час чищення зубів та вживання їжі. 
Захворювання виникло вперше 2 дні тому після переохолодження. Об'єктивно: гіперемія маргінального краю ясен, набряк, 
сосочки куполоподібної форми, ясенні кишені глибиною 2,0 мм. Проба Парма «-». РМА - 46,6%. ОНІ-S - 1,9. 

 

 
 
 

 
Встановіть діагноз. Складіть план лікування. 
 

Задача№ 
Хвора П., 42-х років, звернулась зі скаргами на болючість ясен, кровоточивість під час чищення зубів та вживання їжі, 

загальне нездужання, ↑t тіла до 38,3ºС. Кровоточивість турбує близько року. Погіршення стану виникло 3 дні тому. Об'єктивно: 
гіперемія маргінального краю ясен верхньої та нижньої щелеп, набряк, пародонтальні кишені глибиною 2,5 мм. Зуби не рухомі. 

 

  
 
Встановіть діагноз. Складіть план лікування. 
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ТЕСТИ: 
1. Зазначте комплекс морфологічних одиниць, що входять у поняття ''пародонт''. 

A. Ясна, періодонт, кісткова тканина комірки, цемент кореня зуба 
B. Ясна, кісткова тканина комірки, кругова зв’язка 
C. Ясна, маргінальний періодонт, кругова зв'язка, кісткова тканина альвеолярного відростка 
D. Ясна, кругова зв’язка 
E. Ясна, періодонт 

2. Який епітелій розміщений у зоні зубо-ясенного прикріплення? 
A. Сполучний епітелій 
B. Багатошаровий плоский зроговілий 
C. Багатошаровий плоский незроговілий 
D. Епітелій борозни 
E. Циліндричний епітелій 

3. Глибина зубо-ясенного жолобка в нормі: 
A. 1-1,5 мм 
B. 1-2 мм 
C. 2-3 мм 
D. В нормі жолобок відсутній 
E. 0-0,5 мм 

4. Функції пародонта: 
A. Опорно-утримувальна, амортизувальна, бар’єрна, трофічна, рефлекторна, пластична 
B. Опорно-утримувальна, бар’єрна, трофічна, рефлекторна, захисна 
C. Амортизувальна, бар’єрна, трофічна, пластична 
D. Опорно-утримувальна, бар’єрна, трофічна, рефлекторна 
E. Травна, бар’єрна, трофічна, рефлекторна 

5. Органічні речовини, наявні у ротовій рідині є похідним: 
A. Всього перерахованого 
B. Секрета слинних залоз 
C. Сироватки крові 
D. Життєдіяльності мікроорганізмів 
E. Харчових залишків 

6. Опорно-утримувальну та амортизувальну функцію пародонта забезпечує: 
A. Весь комплекс тканин пародонта 
B. Волокна періодонта 
C. Ясна 
D. Кістка коміркового відростка 
E. Волокна пародонта 

7. Сполучний епітелій виконує бар’єрну функцію за рахунок: 
A. Високої мітотичної активності 
B. Здатності до зроговіння 
C. Міграціі лейкоцитів 
D. Наявності ротової рідини 
E. Анатомічної будови 

8. Скільки існує зон у судинній сітці пародонта? 
A. 3 
B. 2 
C. 4 
D. 5 
E. 1 

9. Яка ділянка періодонта має найбільшу кількість рецепторів: 
A. Маргінальний періодонт 
B. Ділянка верхівки кореня 
C. Весь періодонт рівномірно іннервований 
D. Ділянка фуркацій 
E. Цемент кореня зуба 

10. В основу класифікації захворювань пародонта за М. Ф. Данилевським (1994) покладений принцип: 
A. Етіологічний та клініко-морфологічний 
B. Етіологічний 
C. Патогенетичний 
D. Нозологічний 
E. Симптоматичний 

11. В основу класифікації Міжнародної робочої групи з захворювань пародонта (1999) покладений принцип: 
A. Етіологічний та клінічний 
B. Етіологічний 
C. Патогенетичний 
D. Нозологічний 
E. Гістологічний 

12. Яка з класифікацій захворювань пародонта прийнята робочою в Україні: 
A. За М. Ф. Данилевським (1994) 
B. Єреванська класифікація захворювань пародонта (1983) 
C. Класифікація Міжнародної робочої групи з захворювань пародонта (1999) 
D. За І. С. Мащенко (1999) 
E. За М. Ф. Данилевським, Г. М. Вишняк, А. М. Політун (1981) 

13. Згідно класифікації захворювань пародонта за М. Ф. Данилевським (1994), пародонтоз відноситься до: 
A. Дистрофічно-запальних та дистрофічних 
B. Запальних 
C. Дистрофічних 
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D. Прогресуючих ідіопатичних 
E. Пухлиноподібних захворювань 

14. Згідно класифікації захворювань пародонта за М. Ф. Данилевським (1994), локалізований пародонтит відноситься до: 
A. Запальних 
B. Дистрофічних 
C. Дистрофічно-запальних 
D. Прогресуючих ідіопатичних 
E. Пухлиноподібних захворювань 

15. Згідно класифікації захворювань пародонта за І. С. Мащенко (1999) виділяють наступні групи захворювань пародонта: 
A. Запальні, дистрофічні, ідіопатичні, пухлиноподібні 
B. Запальні, дистрофічно-запальні, ідіопатичні, пухлино подібні 
C. Запальні, дистрофічно-запальні та дистрофічні, прогресивні ідіопатичні, продуктивні процеси 
D. Запальні, деструктивні, ідіопатичні, пухлини 
E. Запальні, дистрофічні, інші захворювання 

16. Згідно класифікації М. Ф. Данилевського (1994) виділяють такі форми локалізованого пародонтиту: 
A. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий, атрофічний 
B. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий 
C. Катаральний, гіпертрофічний, виразково-некротичний 
D. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий, десквамативний 
E. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий, атрофічний, десквамативний 

17. Згідно класифікації М. Ф. Данилевського, Г. М. Вишняк, А. М. Політун, (1981) захворювання пародонта розподіляють за: 
A. Етіологією та клініко-морфологічними проявами 
B. Патогенетичним принципом 
C. Клінічними ознаками 
D. Номенклатурою 
E. Патогенетичним принципом та клінічними ознаками 

18. Клінічні методи обстеження стоматологічного хворого: 
A. Огляд, проба Шіллера-Писарєва, пародонтальне зондування, пальпація 
B. Огляд, пародонтальне зондування, пальпація, капіляроскопія 
C. Огляд, пародонтальне зондування, пальпація, рентгенографія 
D. Огляд, проба Шіллера-Писарєва, пальпація, гемограма 
E. Огляд, проба Шіллера-Писарєва, пародонтальне зондування, цитологія 

19. До об’єктивних методів обстеження хворого з патологією тканин пародонта відносять: 
A. Огляд, пальпація, перкусія, зондування 
B. Опитування, огляд, пальпація, рентгенографія 
C. Опитування, огляд, пальпація, перкусія 
D. Сбір анамнезу, огляд, пальпація, перкусія 
E. Опитування, огляд, перкусія, зондування 

20. Основними рентгенологічними симптомами патологічних змін у тканинах пародонта є: зниження висоти міжкоміркових 
перегородок, деструкція кортикальної пластинки, апікальне розширення періодонтальних щілин, остеопороз кістки 
коміркового відростка, маргінальне розширення періодонтальних щілин. Визначте помилку: 
A. Апікальне розширення періодонтальних щілин 
B. Деструкція кортикальної пластинки 
C. Остеопороз кістки коміркового відростка 
D. Маргінальне розширення періодонтальних щілин 
E. Зниження висоти міжкоміркових перегородок 

21. Чоловік, 40-ка років, скаржиться на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, незначну рухомість зубів. Вкажіть 
найінформативніше діагностичне дослідження для уточнення діагнозу: 
A. Рентгенографія 
B. Бензидинова проба 
C. Проба Шіллера-Писарєва 
D. Проба за Парма 
E. Пародонтальне зондування 

22. Пацієнт, 29-ти років, скаржиться на кровоточивість, болючість ясен під час їжі та чищення зубів. Об’єктивно: у фронтальній 
ділянці нижньої щелепи скупчення зубів, гіперемія, ціаноз ясен, розростання ясенних сосочків у межах 1/3 висоти коронок 
зубів. Значні відкладення зубного нальоту. Формалінова проба за Парма негативна. Яке дослідження необхідно провести 
для постановки точного діагнозу захворювання? 
A. Рентгенологічне дослідження 
B. Пробу Шіллєра-Писарева 
C. Бактеріологічне дослідження 
D. Пародонтальне зондування 
E. Пробу з бензидином 

23. Зображення всієї зубо-щелепної системи, як єдиного комплексу (верхня та нижня щелепи, СНЩС, пазухи), можна 
отримати за допомогою: 
A. Панорамна томографія 
B. Прицільна внутрішньоротова контактна рентгенографія 
C. Збільшена панорамна рентгенографія 
D. Електрорентгенографія 
E. Рентгенокінематографія 

24. Хвора Л., 46-ти років, звернулась зі скаргами на кровоточивість ясен при чищенні зубів, неприємний запах з рота. При 
огляді: ясенні сосочки верхньої та нижньої щелеп застійно гіперемовані, набряклі, кровоточать при зондуванні. 33, 32, 31, 
41, 42, 43 зуби рухомі у присінково-оральному напрямку в межах 1 мм. Визначте ступінь рухомості зубів. 
A. Патологічна рухомість І ступеня 
B. Патологічна рухомість IV ступеня 
C. Фізіологічна рухомість 
D. Патологічна рухомість ІІ ступеня 
E. Патологічна рухомість ІІІ ступеня 
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25. Проба Шіллера-Писарєва проводиться з метою: 
A. Визначення наявності та ступеня запалення ясен 
B. Визначення характеру ексудату пародонтальної кишені 
C. Визначення наявності виразкування зубо-епітеліального прикріплення 
D. Візуалізації зубних відкладень 
E. Визначення глибини пародонтальної кишені 

26. Які з нижченаведених індексів відносять до гігієнічних: 
A. Індекси Федорова-Володкіної та Green-Vermillion 
B. Індекс РМА 
C. Проба Писарева-Шіллера 
D. Бензидинова проба 
E. Індекс ПІ (за Rassel), індекс СРІТN, індекс КПІ(за Леусом) 

27. Які з нижченаведених індексів відносять до пародонтальних: 
A. Індекс СРІТN, індекс КПІ(за Леусом) індекс ПІ (заRassel) 
B. Індекс РМА, індекс СРІТN, індекс КПІ(за Леусом) 
C. Індекси Федорова-Володкіної та Green-Vermillion 
D. Пробу Писарева-Шіллера та індекс ПІ (за Rassel) 
E. Бензидинову пробу та індекс гінгівіту за Silness-Löe 

28. За якими індексами оцінюють інтенсивність запального процесу в яснах: 
A. Індекс РМА та проба Писарева-Шіллера 
B. Бензидинова проба та індекс РМА 
C. Індекси Федорова-Володкіної та Green-Vermillion 
D. Визначенням глибини пародонтальних кишень; 
E. Індекс СРІТN та індекс гінгівіту за Silness-Löe 

29. Який показник за індексом Green-Vermillion відповідає оцінці гігієни порожнини рота «добре»: 
A. 0-0,6 
B. 0,7-1,6 
C. 1,7-2,5 
D. Більше 2,6 
E. 1 

30. Який показник за індексом Green-Vermillion відповідає оцінці гігієни порожнини рота «незадовільно»: 
A. 1,7-2,5 
B. 0,7-1,6 
C. 0-0,6 
D. Більше 2,6 
E. 1 

31. Що оцінюють при визначенні індексу Федорова-Володкіної: 
A. Наявність та кількість зубного нальоту 
B. Наявність та глибину пародонтальної кишені 
C. Рухомість зубів 
D. Наявність та кількість зубного каменю 
E. Наявність зубного каменю та пародонтальної кишені 

32. Що оцінюють при визначенні індексу СРІТN: 
A. Кровоточивість, зубні відкладення, глибину пародонтальної кишені 
B. Кровоточивість, зубні відкладення, рухливість зубів 
C. Наявність та кількість зубного каменю, наявність кишені (ясенної, пародонтальної) 
D. Наявність пародонтальної кишені 
E. Площу поверхні коронки 6 фронтальних нижніх зубів, що вкрита зубним нальотом 

33. Які індекси враховують наявність зубного каменю: 
A. Індекс Green-Vermillion, СРІТN, індекс ПІ (за Rassel) 
B. Проба Шіллера-Писарева 
C. Індекс Федорова-Володкіної 
D. Індекс РМА 
E. Проба Парма та бензидинова проба 

34. Який індекс визначає потребу в лікуванні захворювань пародонту та його об'єм: 
A. Індекс СРІТN 
B. Індекс РМА 
C. Індекс Федорова-Володкіної 
D. Індекс Green-Vermillion 
E. Індекс Silness-Löe 

35. Жінка, 23-х років, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів, прийманні жорсткої їжі. При огляді слизова ясен з 
вестибулярного боку обох щелеп набрякла, гіперемована з синюшним відтінком, відкладення надясенного зубного 
каменю, індекс гігієни за Федоровим-Володкіною – 2,0. Пародонтальні кишені відсутні. Який із методів дослідження буде 
провідним у диференціальній діагностиці цього захворювання? 
A. Ортопантомографія 
B. Прицільна рентгенографія 
C. Ангіографія 
D. Капіляроскопія 
E. Реопарадонтографія  

36. Які з наведених нижче методів обстеження відносять до лабораторних: 
A. Імунограма, моноцитограма 
B. Рентгенографія, остеометрія 
C. Реопародонтографія, моноцитограма 
D. Стоматоскопія, реопародонтографія 
E. Визначення стійкості капілярів(проба Кулаженко) 

37. Який показник вивчають при проведенні дослідження за Ясиновським? 
A. Кількісний і якісний склад клітин ротової рідини 
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B. Стан судинної стінки тканин пародонта 
C. Кількість імунних клітин крові 
D. Кількість кокових мікроорганізмів на клітинах епітелію 
E. Концентрацію лізоциму у слині 

38. Який показник вивчають при проведенні проби Кулаженка? 
A. Стан судинної стінки тканин пародонта 
B. Концентрацію лізоциму у слині 
C. Кількісний і якісний склад клітин ротової рідини 
D. Кількість імунних клітин крові 
E. Основні біохімічні показники крові 

39. Який з нижче перерахованих методів не відносять до імунологічних? 
A. Визначення мікробного числа 
B. Шкірна проба за Р. Є. Кавецьким 
C. Визначення фагоцитарної активності лейкоцитів 
D. Визначення рівня цитокінів в крові 
E. Визначення рівня лізоциму в слині (метод Лоурі) 

40. Що характеризує показник вмісту лізоциму у слині? 
A. Стан неспецифічних факторів захисту порожнини рота 
B. Стан специфічних факторів захисту порожнини рота 
C. Кількісний і якісний склад ротової рідини 
D. Функціональний стан активності мезенхіми 
E. Стан окислювально-відновлювальних процесів в тканинах пародонта 

41. Що визначають при проведенні реопародонтографії? 
A. Стан судинної стінки тканин пародонта 
B. Кількість імунних клітин крові 
C. Стан неспецифічних факторів захисту порожнини рота 
D. Рівень запалення слизової оболонки ясен 
E. Основні біохімічні показники ротової рідини 

42. Які методи дослідження дозволяють оцінити кровопостачання тканин пародонта? 
A. Стоматоскопія, реографія, капіляроскопія 
B. Мікроскопія, стоматоскопія, капіляроскопія 
C. Фотоплетизмографія, рентгенографія, полярографія 
D. Капіляроскопія, біомікроскопія, цитологія 
E. Стоматоскопія, капіляроскопія, біопсія 

43. Показники гемограми в нормі (жінки): 
A. Ер. - 3,8-4,5×1012/л, лейк. 4,0-9,0×109/л, гем. 120-140 г/л, ШОЕ 2-10 мм/год. 
B. Ер. - 4,5-5,0×109/л, лейк. 4,0-9,0×109/л, гем. 130-160 г/л, ШОЕ 2-10 мм/год. 
C. Ер. - 3,0-4,0×109/л, лейк. 4,0-9,0×1012/л, гем. 120-140 г/л, ШОЕ 2-10 мм/год. 
D. Ер. - 4,5-5,0×1012/л, лейк. 4,0-9,0×109/л, гем. 130-160 г/л, ШОЕ 2-10 мм/год. 
E. Ер. - 4,0-9,0×1012/л, лейк. 3,8-4,5×109/л, гем. 120-140 г/л, ШОЕ 2-10 мм/год. 

44. Назвіть основні об’єктивні симптоми хронічного катарального гінгівіту: 
A. Набряк ясен, гіперемія з ціанотичним відтінком, кровоточивість при зондуванні 
B. Набряк ясен, яскрава гіперемія, кровоточивість при зондуванні 
C. Набряк ясен, яскрава гіперемія, виразкування ясенних сосочків 
D. Набряк ясен, гіперемія з ціанотичним відтінком, виразкування ясенних сосочків 
E. Набряк ясен, яскрава гіперемія, пародонтальні кишені 

45. Які антисептичні лікарські засоби використовують при місцевому лікуванні катарального гінгівіту? 
A. «Гівалекс», хлоргексидин 0,1%, мірамістін 0,01% 
B. Перекис водню 3%, хлоргексидин 0,1%, «Хепілор» 
C. «Гівалекс», хлоргексидин 0,5%,фурацилін 
D. Хлоргексидин 0,2%, перманганат калію, «Гівалекс» 
E. Хлоргексидин 0,1%,фурацилін, гіпохлорит натрію 0,3% 

46. Хворий Ф., 43-х років, звернувся зі скаргами на кровоточивість ясен під час чищення зубів і вживанні твердої їжі. Під час 
огляду: ясна набряклі, гіперемовані з ціанотичним відтінком, легко кровоточать. ГІ за Green-Vermillion 2,0 бали, проба 
Писарева-Шіллера «++».Визначте попередній діагноз. 
A. Катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, середній ступінь 
B. Катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, легкий ступінь 
C. Катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, важкий ступінь 
D. Катаральний гінгівіт 
E. Гіпертрофічний гінгівіт (гранулююча форма), хронічний перебіг, І ступінь 

47. Під час профілактичного огляду ротової порожнини у пацієнтки К., 30-ти років, виявлені зміни наступного характеру: 
маргінальна частина ясен верхньої та нижньої щелеп набрякла, пастозна, ціанотичного кольору, при зондуванні точкова 
кровоточивість, больові відчуття відсутні. При фарбуванні ясен розчином Люголю слизова оболонка забарвлюється в 
світло-коричневий колір. Зубні відкладення вкривають до 1/3 висоти коронки зубів. Проба Парма негативна. Який найбільш 
вірогідний діагноз? 
A. Катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, середній ступінь 
B. Катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, легкий ступінь 
C. Катаральний гінгівіт, гострий перебіг, легкий ступінь 
D. Катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, тяжкий ступінь 
E. Гіпертрофічний гінгівіт (гранулююча форма), хронічний перебіг, І ступінь 

48. Пацієнтка М., 24-х років, звернулася зі скаргами на кровоточивість ясен під час чистки зубів. В ділянці нижніх фронтальних 
зубів ясенні сосочки незначно гіперемійовані з ціанотичним відтінком, набряклі, при зондуванні лінійна кровоточивість. 
Зуби інтактні, нерухомі на язиковій поверхні 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубів зубний наліт в межах ¼ висоти коронки. Проба 
Парма негативна. РМА - 20%. Який попередній діагноз можна поставити в даному випадку? 
A. Катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, легкий ступінь 
B. Катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, початковий ступінь 
C. Катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, середній ступінь 
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D. Катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, тяжкий ступінь 
E. Катаральний гінгівіт, гострий перебіг, середній ступінь 

49. Пацієнтка Л., 21-го року, звернулася зі скаргами на ниючий біль при прийомі їжі в ділянці 36 зуба. Біль постійний, дещо 
зменшується після усунення подразника. Об’єктивно: на жувальній поверхні 36 зуба пломба (ІІ клас за Блеком) з 
навислими краями на апроксимальній поверхні. Перкусія негативна. ЕОД 6 мкА. Ясенний сосочок набряклий, пастозний, 
має згладжені контури, при пальпації кровоточить, позитивний симптом вазопарезу. На R-грамі 36 зуба контури 
періодонтальної щілини – без патологічних змін. В межах верхівки між коміркової перегородки 36-37 зубів виявляється 
остеопороз; цілісність кортикальної пластинки не порушена. Встановіть попередній діагноз. 
A. Катаральний папіліт, хронічний перебіг 
B. Катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, легкий ступінь 
C. Гіпертрофічний папіліт (набрякова форма), хронічний перебіг, І ступінь 
D. Фіброматоз ясен 
E. Епулід 

50. Яка з фаз запального процесу превалює при катаральному гінгівіті? 
A. Ексудація 
B. Проліферація 
C. Альтерація 
D. Регенерація 
E. Десквамація 

51. Оберіть основні місцеві клінічні ознаки гранулюючої форми гіпертрофічного гінгівіту. 
A. Ясенні сосочки гіпертрофовані, пастозні, виражений ціаноз 
B. Ясенні сосочки гіпертрофовані, щільні, блідо-рожевого кольору 
C. Ясенні сосочки гіпертрофовані, щільні, безболісні 
D. Ясенні сосочки гіпертрофовані, проба Парма позитивна 
E. Ясенні сосочки гіпертрофовані, рухомість зубів І ступеня 

52. Оберіть основні діагностичні ознаки гранулюючої форми гіпертрофічного гінгівіту. 
A. Ясенні сосочки гіперплазовані, болючі при пальпації, ясенні кишені 
B. Ясенні сосочки гіперплазовані, вкриті грануляціями, пародонтальні кишені 2 мм 
C. Ясенні сосочки гіперплазовані, бліді, ясенні кишені 
D. Ясенні сосочки гіперплазовані, рухомість зубів І ступеня 
E. Ясенні сосочки гіперплазовані, проба Парма позитивна 

53. Оберіть основні клінічні ознаки фіброзної форми гіпертрофічного гінгівіту: 
A. Ясенні сосочки гіпертрофовані, щільні, блідо – рожевого кольору 
B. Ясенні сосочки гіпертрофовані, пастозні, блідо – рожевого кольору 
C. Ясенні сосочки гіпертрофовані, бліді, рухомість зубів I-II ступеня 
D. Ясенні сосочки гіпертрофовані, пастозні, синюшного кольору 
E. Ясенні сосочки гіпертрофовані, щільні, проба Парма позитивна 

54. Хворий Н., 25-ти років, скаржиться на кровоточивість та розростання ясен. Об’єктивно: гіперемія і набряк маргінальних 
ясен в ділянці фронтальних зубів верхньої і нижньої щелеп, розростання ясенних сосочків у межах 1/3 висоти коронок 
зубів, ГІ за Федоровим-Володкіною 2,0 бали, проба Писарева-Шіллера «++». Яке дослідження необхідно провести для 
встановлення діагнозу? 
A. Ортопантомографію 
B. Мікробіологічне дослідження вмісту ясенних кишень 
C. РАМ 
D. Біопсію тканин ясенних сосочків 
E. Реакцію еміграції лейкоцитів за Ясиновським 

55. Хворий Д., 17-ти років, скаржиться на розростання ясен, кровоточивість та біль при вживанні їжі. Об’єктивно: в ділянці 43, 
42, 41, 31, 32, 33 зубів ясенні сосочки гіперемовані, збільшені і перекривають коронки зубів на 1/2 їх висоти. Ясна вкриті 
яскраво-червоними грануляціями, болючі при пальпації. ГІ за Green-Vermillion 2,7 бали. Рентгенологічно: помірний 
остеопороз вершин міжзубних перегородок в ділянці 43-33 зубів. Встановіть діагноз. 
A. Локалізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, ІІ ступінь, загострений перебіг 
B. Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, І ступінь, хронічний перебіг 
C. Локалізований гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма, ІІ ступінь, хронічний перебіг 
D. Локалізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, ІІ ступінь, хронічний перебіг 
E. Локалізований катаральний гінгівіт, середній ступінь, хронічний перебіг 

56. Пацієнт Р., 29-ти років, скаржиться на зміну вигляду ясен, їх збільшення. В анамнезі: хворіє на епілепсію. Об’єктивно: у 
фронтальній ділянці нижньої щелепи розростання ясенних сосочків у межах 1/3 висоти коронок зубів, ясна бліді, щільні. ГІ 
за Федоровим-Володкіною 2,0. Формалінова проба за Парма негативна. Який найбільш вірогідний попередній діагноз 
захворювання? 
A. Локалізований гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма, І ступінь, хронічний перебіг 
B. Локалізований гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма, ІIІ ступінь, хронічний перебіг 
C. Локалізований гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма, ІI ступінь, хронічний перебіг 
D. Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма, I ступінь, хронічний перебіг 
E. Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, I ступінь, хронічний перебіг 

57. Оберіть метод місцевої терапії гіпертрофічного гінгівіту, І ступеня, гранулюючої форми: 
A. Аплікації цитостатичних засобів 
B. Кріодеструкція 
C. Гінгівектомія 
D. Аплікації кератопластичних засобів 
E. Електрофорез антибактеріальних засобів 

58. Оберіть метод лікування гіпертрофічного гінгівіту, ІІ ступеня, фіброзної форми: 
A. Хірургічні методи 
B. Протизапальна терапія 
C. Аплікації відвару кори дуба 
D. Гідромасаж ясен 
E. Аплікації цитостатичних засобів 

59. Для місцевої медикаментозної терапії при гіпертрофічному гінгівіті грануляційної форми пацієнтам рекомендують 
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використовувати лікарські речовини: 
A. Антисептики, мефенамінат натрію, бефунгін 
B. Антисептики, вітамін А, бефунгін 
C. Антисептики, ферменти, вітамін А 
D. Гігієнічні ополіскувачі, сорбенти, кератопластики 
E. Ополіскувачі з липою та мальвою, вітамін А, Е 

60. Збудниками виразково-некротичного гінгівіту є: 
A. Веретеноподібні палички, спірохети Венсана 
B. Веретеноподібні палички, гриби роду Candida 
C. Фузобактерії, ротові трихомонади 
D. Фузобактерії, спірохети бліді 
E. Стептококи, спірохети Венсана 

61. Які періоди розрізняють при гострому перебігу виразково-некротичного гінгівіту? 
A. Продромальний, первинних клінічних проявів, виражених клінічних проявів, зворотного розвитку 
B. Інкубаційний, первинних клінічних проявів, виражених клінічних проявів, зворотного розвитку 
C. Альтерація, ексудація, проліферація 
D. Продромальний, виражених клінічних проявів, зворотного розвитку 
E. Інкубаційний, виражених клінічних проявів, одужання 

62. Хвора Л., 29-ти років, скаржиться на загальну слабість, підвищення температури тіла до 38,2ºС, біль в яснах, 
кровоточивість ясен та неприємний запах з рота. Захворювання виникло 2 дні тому, після переохолодження. Об'єктивно: 
відкладення зубного каменя на язичній поверхні зубів в межах 1/3 висоти коронок зубів. Ясна на верхній і нижній щелепі 
гіперемійовані. Вершини ясенних сосочків в ділянці молярів та премолярів зубів верхньої та нижньої щелеп покриті 
брудно-сірим мазким нальотом, після його видалення утворюється виразкова поверхня. Видалення нальоту - болісне. 
Регіонарні лімфатичні вузли збільшені і болючі. Аналіз крові: лейкоцитів 12×109/л. ШОЕ 15 мм/год. Аналіз крові на цукор - 
4,0 ммоль/літр. На рентгенограмі – остеопороз міжальвеолярних перегородок. Встановіть попередній діагноз? 
A. Генералізований виразково-некротичний гінгівіт, легкий ступінь, гострий перебіг 
B. Генералізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, загострення 
C. Генералізований виразково-некротичний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг 
D. Локалізований виразково-некротичний гінгівіт, легкий ступінь, гострий перебіг 
E. Генералізований виразково-некротичний гінгівіт на тлі цукрового діабету 

63. Хвора Ц., 41-го року, скаржиться на загальну слабкість, кровоточивість ясен та неприємний запах з рота, відчуття спраги. 
Об'єктивно: Скупченість та дистопія зубів фронтальної ділянки нижньої щелепи. Ясна на верхній і нижній щелепі 
ціанотичні, пастозні. Ясенні сосочки в ділянці молярів та премолярів зубів верхньої та нижньої щелеп покриті брудно-сірим 
мазким нальотом, після його видалення утворюється виразкова поверхня. Верхівки сосочків відсутні, міжзубні проміжки 
відкриті. ГІ Green-Vermillion 1,9 балів. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені і болючі. Аналіз крові: лейкоцитів 12×109/л. 
ШОЕ 15 мм/год. Аналіз крові на цукор - 8,8 ммоль/літр. На рентгенограмі – остеопороз міжальвеолярних перегородок. Що 
могло спричинити захворювання у даному випадку? 
A. Цукровий діабет 
B. Патологія крові 
C. Незадовільна гігієна порожнини рота 
D. Вікові зміни в організмі 
E. Дистопія зубів 

64. Хворий М., 42-х років, скаржиться на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота. Об'єктивно: значна кількість зубного 
каменя (до 1/2 висоти коронок) на язичній поверхні всіх зубів, особливо нижньої щелепи. Ясна на верхній і нижній щелепах 
ціанотичні, набряклі, при зондуванні кровоточать (І бал). Ясенні сосочки фронтальної ділянки нижньої щелепи 
валикоподібно стовщені, на верхівках міжзубних сосочків виразки, вкриті невеликою кількістю брудно-сірого нальоту 
Пародонтальні кишені відсутні. На рентгенограмі – остеопороз верхівок міжальвеолярних перетинок. Аналізи крові та сечі - 
без особливостей. Поставте попередній діагноз. 
A. Генералізований виразково-некротичний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг 
B. Генералізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, загострений перебіг 
C. Генералізований виразково-некротичний гінгівіт, легкий ступінь, загострений перебіг 
D. Локалізований виразково-некротичний гінгівіт,легкий ступінь, загострений перебіг 
E. Генералізований виразково-некротичний гінгівіт, середній ступінь, загострений перебіг 

65. Пацієнту П., 32-х років, встановлено діагноз: виразково-некротичний гінгівіт, середній ступінь, хронічний перебіг. Після 
антисептичної оброки порожнини рота під анестезією лікар здійснив зняття над’ясенних зубних відкладень і некротичного 
нальоту. Планується закінчити відвідування накладанням аплікації. Який препарат етіотропної дії необхідно ввести в її 
склад? 
A. Метронідазол 
B. Контрикал 
C. Метилурацил 
D. Пімафуцин 
E. Террилітин 

66. Пацієнту П., 43-х років, поставлено діагноз виразково-некротичний гінгівіт. Який із перерахованих препаратів доцільно 
застосувати у поєднанні з протеолітичними ферментами: 
A. Хлоргексидин 
B. Мефенамин 
C. Хлорофіліпт 
D. Пантріпін 
E. Контрикал 

67. Хворий М., 28-ми років,звернувся зі скаргами на підвищення температури до 38ºС, біль в яснах під час вживання їжі, 
кровоточивість ясен, неприємний запах з рота. Виникнення захворювання пов’язує з переохолодженням. Об’єктивно: 
шкірні покриви гіперемовані, лімфовузли збільшені, болючі. Ясенний край на верхній та нижній щелепі гіперемійований, 
вкритий некротичним нальотом. Значна кількість м’яких та твердих зубних відкладень. Які засоби доцільно застосувати 
для місцевого лікування в І відвідання? 
A. Гель «Мундизал», перекис водню 3%, трипсин, метрогіл 
B. Розчин артікаїну, хлоргексидин 0,2%, трипсин, мефенамінат-натрію 
C. Фурацилін, хімотрипсин, стрептоміцин, вітамін А 
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D. Розчин лідокаїну, перманганат калію, трипсин, вітамін А 
E. Гель «Камістад», перекис водню 3%, хімотрипсин, «Солкосерил» 

68. При встановленні ступеня розвитку локалізованого пародонтиту орієнтуються на: 
A. Ступінь резорбції міжальвеолярних перетинок 
B. Глибину пародонтальної кишені 
C. Скарги хворого на інтенсивність больового відчуття 
D. Інтенсивність кровоточивості ясен 
E. Ступінь тяжкості симптоматичного гінгівіту 

69. При встановленні діагнозу «Локалізований пародонтит» розрізняють такі ступені розвитку: 
A. Початковий, І, ІІ, ІІІ ступінь 
B. Початковий, І, ІІ ступінь 
C. Легкий, середній, тяжкий 
D. І, ІІ, ІІІ ступінь 
E. Початковий, І-ІІ, ІІ-ІІІ ступінь 

70. Які форми гінгівіту, супроводжують локалізований пародонтит: 
A. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий, атрофічний 
B. Катаральний, гіпертрофічний, виразково-некротичний 
C. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий 
D. Катаральний, виразковий, V-подібний, атрофічний 
E. Катаральний, гіпертрофічний, виразковий, десквамативний 

71. Перерахуйте ознаки локалізованого пародонтиту: 
A. Гінгівіт (папіліт), пародонтальна кишеня, резорбція коміркової кістки на обмеженій ділянці щелеп 
B. Гінгівіт (папіліт), пародонтальна кишеня, резорбція коміркової кістки 
C. Гінгівіт (папіліт), резорбція коміркової кістки на обмеженій ділянці щелеп 
D. Порушення цілісності зубоепітеліального з’єднання, пародонтальна кишеня, резорбція коміркової кістки на обмеженій 

ділянці щелеп 
E. Гінгівіт (папіліт), пародонтальна кишеня 

72. Хворому П., 20-ти років, встановлено діагноз «Локалізований пародонтит, ІІ ступінь тяжкості, хронічний перебіг, 
симптоматичний гіпертрофічний папіліт, гранулююча форма, ІІ ступінь». Назвіть рентгенологічні ознаки, що відповідають 
даному захворюванню. 
A. Деструкція кортикальної пластинки, резорбція міжальвеолярної перетинки на 1/2 висоти кореня, розширення 

періодонтальної щілини, остеопороз в зоні ураження 
B. Деструкція кортикальної пластинки, резорбція міжальвеолярних перетинок на 1/2 висоти кореня, розширення 

періодонтальних щілин, остеопороз губчастої речовини тіла щелепи 
C. Розширення періодонтальної щілини, резорбція міжальвеолярних перетинок на ⅔ висоти кореня, остеопороз 
D. Деструкція кортикальної пластинки, резорбція міжальвеолярних перетинок на 1/2 висоти кореня, розширення 

періодонтальних щілин, остеосклероз 
E. Процес локалізований, зміни кісткової тканини відсутні 

73. Хворий А., 24-х років, звернувся зі скаргами на біль в ділянці 36 зуба, припухлість ясен, виділення гною. Об’єктивно: На 36, 
37 зубах штучні коронки, що глибоко заходять під ясна. Ясенні сосочки в ділянці 36, 37 зубів, гіперемовані, набряклі, з 
ціанотичним відтінком, при доторкуванні кровоточать. Між 36 і 37 зубами є пародонтальна кишеня глибиною 7 мм з 
гнійним виділенням. Горизонтальна перкусія 36 зуба болісна. На рентгенограмі виявлена резорбція міжальвеолярної 
перегородки між 36 і 37 зубами в межах 1/2 її довжини, кісткова кишеня. Кісткова тканина в інших ділянках альвеолярного 
відростка не змінена. Поставте діагноз. 
A. Локалізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг, симптоматичний катаральний папіліт 
B. Локалізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт 
C. Катаральний папіліт, легкий ступінь, загострений перебіг 
D. Локалізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, загострений перебіг 
E. Локалізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, ІІ ступінь, загострений перебіг 

74. Чоловік, 23-х років, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів та прийманні твердої їжі. Об’єктивно: ясна у 
ділянці 32, 31, 41, 42 зубів гіперемовані, набряклі, кровоточать при пальпації. Прикус глибокий, відмічається скупчення 
нижніх фронтальних зубів. 41 та 31 зуби мають І ступінь рухомості, між ними виявлена пародонтальна кишеня глибиною 3 
мм з серозним виділенням. На рентгенограмі відмічений остеопороз верхівок міжальвеолярних перегородок в ділянці 32, 
31, 41, 42 зубів, резорбція міжальвеолярної перегородки між 41 та 31 зубами у межах 1/3 її висоти. Поставте діагноз. 
A. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт 
B. Локалізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт 
C. Локалізований пародонтит, І ступінь, загострений перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт 
D. Локалізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг 
E. Локалізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт 

75. Хворий М., 47-ми років, скаржиться на неприємний запах з роту, болісність, кровоточивість та застрягання їжі в ділянці 46, 
47 зубів. Об'єктивно: ротова порожнина не санована. Виявлені каріозні порожнини ІІ класу за Блеком в 46 (апроксимально-
дистальна) та 47 (апроксимальні-медіальна) зубах, міжзубний ясенний сосочок набряклий, ціанотичний, верхівка його 
виглядає зрізаною, вкрита нальотом брудно-сірого кольору, при зондуванні легко кровоточить. Пародонтальна кишеня 
глибиною 3 мм. На рентгенограмі - деструкція кортикальної пластинки міжкоміркової перетинки, маргінальне розширення 
періодонтальної щілини, резорбція міжкоміркової перетинки на 1/2 висоти кореня. В інших ділянках кісткової тканини змін 
немає. Поставте діагноз. 
A. Локалізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний виразково-некротичний папіліт 
B. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний виразково-некротичний папіліт 
C. Виразково-некротичний папіліт, легкий ступінь, загострений перебіг 
D. Травматичний виразково-некротичний папіліт, легкий ступінь, загострений перебіг 
E. Локалізований пародонтит, виразково-некротичний папіліт 

76. Провідним фактором, що спричиняє розвиток генералізованого пародонтиту є: 
A. Взаємодія екзогенних та ендогенних чинників 
B. Місцеві ушкоджувальні чинники 
C. Недостатня гігієна порожнини рота 
D. Недостатнє надходження в організм мінеральних речовин, зокрема кальцію та фосфору 
E. Спадковість 
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77. Для генералізованого пародонтиту характерно: 
A. Симптоматичний гінгівіт, пародонтальна кишеня, травматична оклюзія, резорбція альвеолярної кістки 
B. Симптоматичний гінгівіт, пародонтальні кишені, резорбція альвеолярної кістки 
C. Пародонтальні кишені, травматична оклюзія, остеопороз 
D. Пародонтальні кишені, резорбція альвеолярної кістки 
E. Запальний процес в яснах, деструкція альвеолярної кістки 

78. Жінці 43-х років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит. Яке дослідження найінформативніше для визначення 
ступеню розвитку хвороби? 
A. Панорамна рентгенографія 
B. Визначення пародонтального індексу 
C. Проба Шіллєра-Писарева 
D. Визначення глибини пародонтальних кишень 
E. Визначення ступеня рухомості зубів 

79. Хвора, 20-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів, прийманні жорсткої їжі. При огляді маргінальні 
ясна з вестибулярного боку на верхній та нижній щелепах набряклі, гіперемовані, з синюшним відтінком. Значні 
відкладення над'ясенного зубного каменю, індекс гігієни за Федоровим-Володкіною – 2,8. Знаходиться на диспансерному 
нагляді у ендокринолога. Який з методів дослідження буде провідним у диференціальній діагностиці даного 
захворювання? 
A. Рентгенологічне дослідження 
B. Проба Шіллера-Писарєва 
C. Визначення стійкості капілярів за Кулаженком 
D. Реопародонтографія  
E. Визначення міграції лейкоцитів 

80. Вам дали ортопантомограму на якій протягом зубних рядів виразно простежується порушення цілісності компактної 
пластинки, слабко виражений остеопороз вершин міжальвеолярних перегородок, розширення періодонтальних щілин 
навколо шийок зубів. Для якого захворювання характерні такі зміни. 
A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь 
B. Генералізований пародонтит, І ступінь 
C. Генералізований виразковий гінгівіт 
D. Генералізований катаральний гінгівіт 
E. Локалізований пародонтит, початковий ступінь 

81. Хворий С., 29-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об’єктивно: ясна у ділянці нижніх 
фронтальних зубів ціанотичні, набряклі, малоболісні при доторкуванні. Формалінова проба за Парма болісна. На рентгенограмі 
виявлене порушення цілісності компактної пластинки та остеопороз на вершинах міжальвеолярних перегородок, розширення 
періодонтальних щілин біля вершин міжальвеолярних перегородок. Який найбільш імовірний діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 
B. Генералізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг 
C. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 
D. Генералізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг 
E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг 

82. У пацієнта Р., 30-ти років, скарги на кровоточивість ясен при жуванні, неприємний запах з рота. При огляді у ділянках 11, 
12, 13, 21, 22, 23 та 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44 зубів виявлена гіпертрофія маргінальних ясен на 1/3 висоти коронок зубів, ясна 
ціанотичні, відкладення під'ясенного зубного каменю. Пародонтальні кишені глибиною 2-3 мм виявлені в ділянках 16, 15, 14, 
12, 23, 24, 25, 26, 27 та 34, 35, 36, 46, 45 зубів, серозний ексудат. Патологічна рухомість 42, 41, 31, 32 зубів І ступеня. Поставте 
попередній діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 
B. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 
C. Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, І ступінь 
D. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 
E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

83. Хвора Д., 40-ка років, скаржиться на кровоточивість ясен. Об’єктивно: ясна у фронтальних ділянках зубів нижньої та 
верхньої щелеп ціанотичні, набряклі, кровоточать при зондуванні. Зубні відкладення у помірній кількості. Глибина 
пародонтальних кишень до 3,0 мм, виділення з них мають серозний характер. Патологічна рухомість нижніх фронтальних зубів 
І ступеня. На рентгенограмі виявлений незначний остеопороз кістки міжальвеолярних перегородок та їх резорбція у межах 1/3 
їх висоти. Поставте найбільш імовірний діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 
B. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 
C. Генералізований катаральний гінгівіт, тяжкий ступінь, хронічний перебіг 
D. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 
E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

84. Хворий С., 29-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів та неприємний запах з рота. Об'єктивно: 
ясенні сосочки та маргінальні ясна у ділянці фронтальних зубів нижньої і верхньої щелеп гіперемовані з ціанотичним відтінком,  
кровоточать при зондуванні. Пародонтальні кишені глибиною 2,5-3 мм з серозним ексудатом. На фронтальних зубах виявлені 
над- та під'ясенні тверді зубні відкладення у помірній кількості. На ортопантомограмі у ділянці фронтальних зубів виявлена 
резорбція верхівок міжальвеолярних перегородок та незначний остеопороз кістки. Встановіть найбільш імовірний діагноз.  

A. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 
B. Генералізований катаральний гінгівіт, тяжкий ступінь, хронічний перебіг 
C. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 
D. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 
E. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

85. Чоловік 23-х років, скаржиться кровоточивість ясен при чищенні зубів та прийманні твердої їжі. Об’єктивно: Вкорочена, 
щільна вуздечка верхньої губи. Ясна у ділянці верхніх фронтальних зубів ціанотичні, набряклі, кровоточать при зондуванні. 11 
та 21 зуби мають І ступінь рухомості, між ними виявлена пародонтальна кишеня глибиною 3 мм з серозним виділенням. На 
рентгенограмі відмічений незначний остеопороз верхівок міжальвеолярних перегородок верхніх фронтальних зубів, резорбція 
міжальвеолярної перегородки між 11 та 21 зубами у межах 1/3 її висоти. В інших ділянках кісткова тканина не змінена. 
Поставте діагноз. 

A. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 
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B. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 
C. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 
D. Генералізований катаральний гінгівіт, середній ступінь, хронічний перебіг 
E. Локалізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

86. Жінці 43-х років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит. Яке дослідження найінформативніше для визначення 
ступеню розвитку хвороби? 

A. Панорамна рентгенографія 
B. Визначення пародонтального індексу 
C. Проба Шіллєра-Писарева 
D. Визначення глибини пародонтальних кишень 
E. Визначення ступеня рухомості зубів 

87. Хвора, 20-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів, прийманні жорсткої їжі. При огляді маргінальні 
ясна з вестибулярного боку на верхній та нижній щелепах набряклі, гіперемовані, з синюшним відтінком. Значні відкладення 
над'ясенного зубного каменю, індекс гігієни за Федоровим-Володкіною – 2,8. Знаходиться на диспансерному нагляді у 
ендокринолога. Який з методів дослідження буде провідним у диференціальній діагностиці даного захворювання? 

A. Рентгенологічне дослідження 
B. Проба Шіллера-Писарєва 
C. Визначення стійкості капілярів за Кулаженком 
D. Реопародонтографія  
E. Визначення міграції лейкоцитів 

88. На ортопантомограмі протягом зубних рядів виразно простежується порушення цілісності компактної пластинки, слабко 
виражений остеопороз вершин міжальвеолярних перегородок, розширення періодонтальних щілин навколо шийок зубів. Для 
якого захворювання характерні такі зміни. 

A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь 
B. Генералізований пародонтит, І ступінь 
C. Генералізований виразковий гінгівіт, легкий ступінь 
D. Генералізований катаральний гінгівіт, тяжкий ступінь 
E. Локалізований пародонтит, початковий ступінь 

89. Жінка, 36-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Хворіє 3 роки. Знаходиться на диспансерному 
нагляді у гастроентеролога. Об’єктивно: ясна нижньої та верхньої щелеп гіперемовані з синюшним відтінком, кровоточать при 
зондуванні. Зубні відкладення у помірній кількості. Зуби нерухомі. Пародонтальні кишені глибиною 1-2 мм з незначними 
виділеннями серозного характеру. Проба Парма «+». На рентгенограмі виявлена деструкція кортикальної пластинки, 
остеопороз. Поставте діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 
B. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, гострий перебіг 
C. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 
D. Генералізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг 
E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг 

90. Хворий С., 29-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об’єктивно: ясна у ділянці нижніх 
фронтальних зубів ціанотичні, набряклі, малоболісні при доторкуванні. Формалінова проба за Парма болісна. На рентгенограмі 
виявлене порушення цілісності компактної пластинки та остеопороз на вершинах міжальвеолярних перегородок, розширення 
періодонтальних щілин біля вершин міжальвеолярних перегородок. Який найбільш імовірний діагноз.  

A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 
B. Генералізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг 
C. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 
D. Генералізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг 
E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг 

91. Хвора Д., 40-ка років, скаржиться на кровоточивість ясен. Об’єктивно: ясна у фронтальних ділянках зубів нижньої та 
верхньої щелеп ціанотичні, набряклі, кровоточать при зондуванні. Зубні відкладення у помірній кількості. Глибина 
пародонтальних кишень до 3,0 мм, виділення - серозного характера. Патологічна рухомість нижніх фронтальних зубів І 
ступеня. На рентгенограмі виявлений незначний остеопороз кістки міжальвеолярних перегородок та їх резорбція у межах 1/3 їх 
висоти. Поставте найбільш імовірний діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 
B. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 
C. Генералізований катаральний гінгівіт, тяжкий ступінь, хронічний перебіг 
D. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 
E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

92. Хворий С., 29-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів та неприємний запах з рота. Об'єктивно: 
ясенні сосочки та маргінальні ясна у ділянці фронтальних зубів нижньої і верхньої щелеп гіперемовані з ціанотичним відтінком, 
кровоточать при зондуванні. Пародонтальні кишені глибиною 2,5-3 мм з серозним ексудатом. На фронтальних зубах виявлені 
над- та під'ясенні тверді зубні відкладення у помірній кількості. На ортопантомограмі у ділянці фронтальних зубів виявлена 
резорбція верхівок міжальвеолярних перегородок та незначний остеопороз кістки. Встановіть найбільш імовірний діагноз.  

A. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 
B. Генералізований катаральний гінгівіт, тяжкий ступінь, хронічний перебіг 
C. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 
D. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 
E. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

93. Чоловік 23-х років, скаржиться кровоточивість ясен при чищенні зубів та прийманні твердої їжі. Об’єктивно: Вкорочена, 
щільна вуздечка верхньої губи. Ясна у ділянці верхніх фронтальних зубів ціанотичні, набряклі, кровоточать при зондуванні. 11 
та 21 зуби мають І ступінь рухомості, між ними виявлена пародонтальна кишеня глибиною 3 мм з серозним виділенням. На 
рентгенограмі - незначний остеопороз верхівок міжальвеолярних перегородок в ділянці 12, 11, 21, 22 зубів, резорбція 
міжальвеолярної перегородки між 11 та 21 зубами у межах 1/3 її висоти. В інших ділянках кісткова тканина не змінена. 
Поставте діагноз. 

A. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 
B. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 
C. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 
D. Генералізований катаральний гінгівіт, середній ступінь, хронічний перебіг 
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E. Локалізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 
94. Для генералізованого пародонтиту І ступеня в фазі загострення характерно: 

A. Біль, гіперемія ясен з ціанотичним відтінком, гнійний ексудат 
B. Біль, гіперемія ясен з ціанотичним відтінком, серозний ексудат 
C. Біль, яскрава гіперемія ясен, гнійний ексудат 
D. Запалення ясен, резорбція кісткової тканини 
E. Свербіж, гіперемія ясен, серозний ексудат 

95. У пацієнта К., 23-х років, на фоні блідої слизової оболонки рота з петехіальними крововиливами виявлена виражена 
кровоточивість і гіперплазія ясен, збільшення регіонарних лімфатичних вузлів. Рентгенологічно - остеопороз і резорбція 
міжальвеолярних перегородок. Яке додаткове обстеження треба провести в даному випадку в першу чергу? 

A. Розгорнутий аналіз крові 
B. Реопародонтографія 
C. Проба Шіллєра-Писарева  
D. Проба Ясиновського  
E. Цитологія вмісту пародонтальних кишень 

96. Жінці, 37-ми років, поставлений діагноз: генералізований пародонтит, І ступінь, загострений перебіг. В анамнезі відмічає 
часті абсцеси у яснах. Об’єктивно: температура 37,3°С, слабкість, нездужання, сухість слизової оболонки порожнини рота, 
постійна спрага. Яке допоміжне обстеження необхідно провести даній хворій? 

A. Визначення вмісту цукру у крові та сечі 
B. Ортопантомографія 
C. Розгорнутий аналіз крові 
D. Визначення стійкості капілярів за Кулаженком 
E. Дослідження функції слинних залоз 

97. Хвора 39-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен, рухомість зубів. Близько 6 місяців турбує загальне нездужання, 
слабкість. Об’єктивно: ясна обох щелеп набряклі, гіперемовані з ціанотичним відтінком, верхівки ясенних сосочків 
некротизовані. Faetor ex ore. Корені зубів нерівномірно оголені. Пародонтальні кишені 3,5 мм. Рухомість зубів І ступеня. Яке 
обстеження необхідно провести для установлення можливого фонового захворювання? 

A. Розгорнутий аналіз крові 
B. Алергологічні проби 
C. Аналіз крові на цукор 
D. Ортопантомографию 
E. Імунограму 

98. Жінка 27-ми років, скаржиться на біль та кровоточивість ясен. Об’єктивно: ясна фронтальної ділянки нижньої та верхньої 
щелеп гіперемовані з синюшним відтінком, легко кровоточать. При зондуванні пародонтальні кишені не виявлені. Проба Парма 
позитивна. На ортопантомограмі виявлено порушення цілісності кортикальної пластинки, дифузний остеопороз кістки 
міжальвеолярних перегородок. Поставте діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг 
B. Генералізований катаральний гінгівіт, загострений перебіг 
C. Генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг 
D. Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг 
E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

99. Хвора 23-х років, скаржиться на біль, кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, загальне нездужання, слабкість. 
Об'єктивно: ясна гіперемовані з синюшним відтінком, набряклі, вкриті некротичним нальотом, легко кровоточать при 
зондуванні. Рентгенологічно - порушення цілісності кортикальної пластинки, дифузний остеопороз міжальвеолярних 
перегородок. Поставте діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг 
B. Виразково-некротичний гінгівіт, загострений перебіг, легкий ступінь 
C. Генералізований пародонтит, І ступінь, загострений перебіг 
D. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 
E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

100. Хворий 39-ти років, скаржиться на біль та кровоточивість ясен, підвищення температури тіла до 37,5°С. Об’єктивно: ясна 
гіперемовані з синюшним відтінком, легко кровоточать. Проба Парма позитивна. Бензидинова проба «+++». 
Ортопантомограма: порушення цілісності кортикальної пластинки, дифузний остеопороз кістки міжальвеолярних перегородок. 
Поставте діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг 
B. Генералізований катаральний гінгівіт, загострений перебіг, легкий ступінь 
C. Генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг 
D. Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг 
E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

101. Хворий 33-х років, скаржиться на біль та кровоточивість ясен. Об’єктивно: маргінальні ясна фронтальної ділянки нижньої 
та верхньої щелеп набряклі, гіперемовані з синюшним відтінком, легко кровоточать. Пародонтальне зондування - кишені 
глибиною 1,8 мм. Проба Парма негативна. На ортопантомограмі помірний остеопороз верхівок міжальвеолярних перегородок. 
Поставте діагноз. 

A. Генералізований катаральний гінгівіт, загострений перебіг, середній ступінь 
B. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг 
C. Генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг 
D. Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг 
E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

102. Для генералізованого пародонтиту ІІ ступеня, хронічного перебігу, характерно: 
A. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок на  висоти коренів зубів 
B. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 висоти коренів зубів 
C. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 висоти коренів зубів 
D. Ціаноз ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/3 висоти коренів зубів 
E. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 висоти коренів зубів 

103. Для генералізованого пародонтиту ІІІ ступеня, хронічного перебігу, характерно: 
A. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 висоти коренів зубів 
B. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 висоти коренів зубів 



65 

C. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 висоти коренів зубів 
D. Ціаноз ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/3 висоти коренів зубів 
E. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 висоти коренів зубів 

104. Жінка 45-ти років, скаржиться на поступове посилення кровоточивості ясен за останні півроку. В анамнезі: цукровий 
діабет. Об’єктивно: ротова порожнина не санована, значна кількість каріозних уражень. Маргінальні ясна фронтальної ділянки 
верхньої та нижньої щелеп набряклі, пастозні, легко кровоточать при доторканні. На зубах відкладення зубного каменю у 
значній кількості. Пародонтальні кишені глибиною 3-3,5 мм з незначним виділенням серозного характеру. Відсутні 18, 17, 16, 
25, 26, 28, 37, 36, 46 зуби. На рентгенограмі: резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 висоти коренів зубів, дифузний 
остеопороз. Назвіть етіологічний фактор, що спричинив захворювання тканин пародонта? 

A. Цукровий діабет + несанована порожнина рота 
B. Цукровий діабет + травматична оклюзія 
C. Вікові зміни + несанована порожнина рота 
D. Цукровий діабет + зубні відкладення 
E. Несанована порожнина рота 

105. Хвора 40-ка років, скаржиться на кровоточивість ясен, рухомість зубів, сухість в порожнині рота, спрагу, які з’явились рік 
тому. Об’єктивно: ясна обох щелеп набряклі, гіперемовані з ціанотичним відтінком. Корені зубів нерівномірно оголені. 
Пародонтальні кишені 3-4 мм. Рухомість зубів І-ІІ ступеня. Які обстеження необхідно провести для установлення можливого 
фонового захворювання? 

A. Аналіз крові на цукор 
B. Алергологічні проби 
C. Ортопантомограма 
D. Загальний аналіз крові  
E. Імунограма 

106. Хвора 42-х років, скаржиться на кровоточивість ясен і рухомість зубів протягом трьох років. Лікувалась домашніми 
засобами. Об`єктивно: ясна обох щелеп на всьому протязі набряклі, застійно гіперемовані, ціанотичні. Виявлені пародонтальні 
кишені глибиною 3-4 мм з яких виділяється серозний ексудат. Патологічна рухомість нижніх фронтальних зубів ІІ ступеню, 
бокових – І ступеню. Відмічається зміщення фронтальних зубів на обох щелепах, патологічні діастеми і треми. Регіонарні 
лімфовузли не збільшені, безболісні при пальпації. На рентгенограмі виявлений остеопороз та резорбція міжальвеолярних 
перегородок нижніх та верхніх фронтальних зубів на 1/2 їх висоти. Поставте діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, II ступінь, хронічний перебіг 
B. Генералізований пародонтит, I-ІІ ступінь, хронічний перебіг 
C. Генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг 
D. Генералізований пародонтит, IIІ ступінь, загострений перебіг 
E. Генералізований пародонтит, IIІ ступінь, хронічний перебіг 

107. У пацієнта скарги на кровоточивість ясен при жуванні, неприємний запах з рота. При огляді у ділянках 11, 12, 13, 21, 22, 
23 та 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44 зубів виявлена ціаноз та гіпертрофія маргінальних ясен на 1/3 висоти коронок зубів, 
відкладення під'ясенного зубного каменю. Пародонтальні кишені глибиною 4-8 мм виявлені в ділянках 16, 15, 14, 12, 23, 24, 25, 
26, 27 та 34, 35, 36, 46, 45 зубів. Патологічна рухомість 42, 41, 31, 32 зубів ІІ ступеня. На рентгенограмі протягом верхньої та 
нижньої щелеп виявлений остеопороз та резорбція міжальвеолярних перегородок у межах 1/2 їх висоти. Поставте діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 
B. Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, І ступінь, хронічний перебіг 
C. Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма, І ступінь 
D. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 
E. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

108. Чоловік 52-х років, скаржиться на рухомість зубів, кровоточивість ясен, неприємний запах із рота. Об’єктивно: ясна в 
ділянці усіх зубів верхньої і нижньої щелепи ціанотичні, набряклі. Пародонтальні кишені глибиною 6-8 мм з серозно-гнійним 
ексудатом, значні відкладення зубного каменю, рухомість зубів ІІ-ІІІ ступеня. На рентгенограмі виявляється значний 
остеопороз і резорбція міжальвеолярних перегородок більше 2/3 їх висоти. Поставте діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, хронічний перебіг 
B. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, загострений перебіг 
C. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 
D. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг 
E. Генералізований пародонтит, ІІ-ІІІ ступінь, загострений перебіг 

109. Хворий 44-х років, скаржиться на рухомість зубів, кровоточивість ясен, неприємний запах із рота. Турбує загальне 
нездужання, субфібрилітет, втрата ваги. Об’єктивно: ясна в ділянці усіх зубів верхньої і нижньої щелепи ціанотичні, набряклі, 
ясенні сосочки резорбовані, вкриті некротичним нальотом. Пародонтальні кишені глибиною 6-8 мм з серозно-гнійним 
ексудатом, значні відкладення зубного каменю, рухомість зубів ІІ-ІІІ ступеня. На рентгенограмі виявляється значний 
остеопороз і резорбція міжальвеолярних перегородок більше 2/3 їх висоти. Поставте діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, хронічний перебіг 
B. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, загострений перебіг 
C. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 
D. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг 
E. Генералізований виразково-некротичний гінгівіт, тяжкий ступінь, хронічний перебіг 

110. Для генералізованого пародонтиту ІІ ступеня, загостреного перебігу, характерно: 
A. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 висоти коренів зубів 
B. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 висоти коренів зубів 
C. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 висоти коренів зубів 
D. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 висоти коренів зубів 
E. Ціаноз ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/3 висоти коренів зубів 

111. Хворий 42-х років, скаржиться на болючість та кровоточивість ясен, неприємний запах із рота. Після обстеження був 
поставлений попередній діагноз: генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг. Яке обстеження найбільш 
інформативне для постановки кінцевого діагнозу? 

A. Ортопантомографія 
B. Визначення глибини пародонтальних кишень  
C. Визначення ступеню рухомості зубів  
D. Индекс РМА 
E. Формалінова проба Парма 
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112. Жінці 38-ми років, поставлений діагноз: генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг. У анамнезі відмічає 
часті абсцеси у яснах. Об’єктивно: температура 37,3°С, слабкість, нездужання, сухість слизової оболонки порожнини рота, 
постійна спрага. Яке допоміжне обстеження необхідно провести даній хворій в першу чергу? 

A. Визначення вмісту глюкози у крові та сечі 
B. Имунологічну діагностику 
C. Загальний аналіз крові 
D. Полімеразну ланцюгову реакцію 
E. Реопародонтографію 

113. Хвора Ж., 37-ми років, звернулася до лікаря зі скаргами на болючість та значну кровоточивість ясен, сухість в ротовій 
порожнині, рухомість і зміну положення зубів, гноєтечу з ясен, неприємний запах з рота. Вважає себе хворою близько 2-х 
місяців. Встановлено діагноз: Генералізований пародонтит, ІІ ступеня, загострений перебіг, симптоматичний катаральний 
гінгівіт. Яке обстеження слід провести в першу чергу для постановки уточнення причини захворювання? 

A. Розгорнутий аналіз крові, аналіз крові на вміст глюкози 
B. Консультацію гастроентеролога 
C. Алергологічні проби, дослідження за Ясиновським 
D. Ревмопроби, пробу Шіллєра-Писарева 
E. Серологічні дослідження, біохімічний аналіз крові 

114. У хворої Р., 45-ти років, діагностований генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг. За останній рік 
відмічає погіршення загального стану, схуднення, свербіж шкіри, сухість порожнини рота, спрагу. Який додатковий метод 
обстеження необхідно провести даній хворій в першу чергу? 

A. Визначення глюкози у крові 
B. Загальний аналіз крові 
C. Визначення вмісту вітаміну С у крові 
D. Імунологічне обстеження крові 
E. Біохымію крові 

115. Хвора М, 28-ми років, скаржиться на біль, значну кровоточивість і рухомість зубів, які посилились за останні 2 тижні на 
фоні загострення хронічного холециститу. Об’єктивно: Ясна обох щелеп гіперемовані, набряклі, на зубах значні відкладення 
зубного каменю. Глибина пародонтальних кишень 4-6 мм зі значним виділенням гнійного ексудату, рухомість зубів ІІ-ІІІ 
ступеня. Міграція лейкоцитів у порожнину рота – 470 в 1 мл змивної рідини. Поставте попередній діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг 
B. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг  
C. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг  
D. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, хронічний перебіг  
E. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, загострений перебіг 

116. Чоловік 52-х років, скаржиться на рухомість зубів, біль і кровоточивість ясен, неприємний запах із рота. Об’єктивно: ясна 
в ділянці усіх зубів верхньої і нижньої щелепи гіперемовані, набряклі. Пародонтальні кишені глибиною 6-8 мм з рясним 
гноєвідділенням, значні відкладення зубного каменю, рухомість зубів ІІ-ІІІ ступеня. На рентгенограмі виявляється виражений 
остеопороз та резорбція міжальвеолярних перегородок більше 2/3 їх висоти. Поставте діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, загострений перебіг 
B. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, хронічний перебіг 
C. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг  
D. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг  
E. Генералізований катаральний гінгівіт, загострений перебіг, тяжкий ступінь 

117. Хвора 46-ти років, скаржиться на болючість, кровоточивість ясен і рухомість зубів, підвищення температури до 380С. 
Об`єктивно: ясна обох щелеп на всьому протязі набряклі, гіперемовані з ціанотичним відтінком. Значна кількість над- та 
під'ясенних зубних відкладень. Виявлені пародонтальні кишені глибиною 4-6 мм з гнійним ексудатом. Патологічна рухомість 
нижніх фронтальних зубів ІІ ступеню, бокових – І ступеню. Відмічається зміщення фронтальних зубів на обох щелепах, 
патологічні діастеми і треми. Регіонарні лімфовузли збільшені, болісні при пальпації. На рентгенограмі виявлений значний 
остеопороз, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок нижніх та верхніх фронтальних зубів у на 1/2 їх висоти. 
Поставте діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг 
B. Генералізований пародонтит, I-ІІ ступінь, хронічний перебіг 
C. Генералізований пародонтит, IIІ ступінь, загострений перебіг 
D. Генералізований пародонтит, IIІ ступінь, хронічний перебіг 
E. Генералізований пародонтит, II ступінь, хронічний перебіг 

118. Клініко-рентгенологічні ознаки пародонтозу: 
A. Ясна бліді, горизонтальна резорбція кісткової тканини міжальвеолярних перегородок, остеосклероз 
B. Ясна бліді, вертикальна резорбція кісткової тканини міжальвеолярних перегородок, остеопороз 
C. Ясна ціанотичні, вертикальний тип резорбції кісткової тканини міжальвеолярних перегородок, остеопороз 
D. Ясна бліді, резорбція кісткової тканини міжальвеолярних перегородок, маргінальне розширення періодонтальних 

щілин 
E. Ясна ціанотичні, горизонтальна резорбція кісткової тканини міжальвеолярних перегородок, маргінальне розширення 

періодонтальних щілин 
119. Вам дали рентгенограму на якій на протягом зубних рядів верхньої та нижньої щелеп: остеосклероз кістки 
міжальвеолярних перегородок, дрібночарунковий малюнок кістки, висота міжальвеолярних перегородок знижена на ¼ висоти 
коренів зубів, цілісність компактної пластинки не порушена. Встановіть можливий діагноз. 

A. Пародонтоз, І ступінь 
B. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 
C. Генералізований катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, тяжкий ступінь 
D. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 
E. Пародонтоз, початковий ступінь 

120. Вам дали рентгенограму на якій на протягом зубних рядів верхньої та нижньої щелеп простежується порушення цілісності 
компактної пластинки, розширення періодонтальних щілин навколо шийок зубів, висота міжальвеолярних перегородок 
знижена на ¼ висоти коренів зубів, остеопороз. Встановіть можливий діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 
B. Пародонтоз, І ступінь 
C. Генералізований катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, тяжкий ступінь 
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D. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 
E. Пародонтоз, початковий ступінь 

121. Чоловік, 48-ми років, скаржиться на відчуття свербежу у яснах, відчуття оскоми всіх зубів. Об’єктивно: ясна щільні, блідо-
рожевого кольору, шийки зубів оголені на 0,5 мм, пародонтальні кишені відсутні. На рентгенограмі визначається остеосклероз 
кістки міжальвеолярних перегородок, дрібночарунковий малюнок кістки, висота міжальвеолярних перегородок знижена у 
межах 0,5 мм, цілісність компактної пластинки на верхівках не порушена. Встановіть діагноз. 

A. Пародонтоз, І ступінь 
B. Атрофічний гінгівіт, І ступінь 
C. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 
D. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 
E. Пародонтоз, ІI ступінь 

122. Жінка 44-х років, скаржиться на свербіж у яснах, підвищену чутливість зубів до термічних та хімічних подразників. 
Об’єктивно: шийки зубів оголені на 0,5-1 мм. Ясна щільні, бліді, над'ясенні зубні відкладення в невеликій кількості. У ділянці 13, 
14, 24, 25 клиноподібні дефекти в межах емалі. Їх зондування болісне. Поставте попередній діагноз. 

A. Пародонтоз, І ступінь 
B. Атрофічний гінгівіт, І ступінь 
C. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 
D. Атрофічний гінгівіт, І ступінь. Клиноподібні дефекти 13, 14, 24, 25 зубів, І ступінь 
E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

123. Хворий Л., 54-х років, скаржиться на підвищену чутливість зубів до хімічних та термічних подразників, свербіж ясен. При 
огляді: ясна бліді, рожевого кольору, пародонтальні кишені відсутні. Зуби нерухомі, корені зубів оголені на 1/3 довжини. 
Незначна кількість зубних відкладень. На вестибулярній поверхні 16, 15, 14 - клиноподібні дефекти в межах емалі; 23, 24, 25 
зубів - в межах плащового дентину. Рентгенологічно: остеосклероз кістки міжальвеолярних перегородок, дрібночарунковий 
малюнок кістки, рівномірна горизонтальна резорбція міжальвеолярних перегородок в межах 1/2 висоти кореня. Зондування 
оголених шийок зубів болісне. Встановіть діагноз. 

A. Пародонтоз, ІІ ступінь 
B. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 
C. Пародонтоз, І ступінь 
D. Атрофічний гінгівіт, ІІ ступінь. Клиноподібні дефекти 16, 15, 14 зубів - І ступінь, 23, 24, 25 зубів - ІІ ступінь 
E. Атрофічний гінгівіт, ІІ ступінь 

124. Хворий З., 37-ми років, скаржиться на свербіж в яснах, відчуття оскоми в зубах. Об’єктивно: ясна бліді, не кровоточать, 
шийки зубів оголені на 0,5 мм, на вестибулярній поверхні 43, 33 зубів є клиноподібні дефекти в межах емалі. Зуби інтактні. На  
рентгенограмі відмічається рівномірна горизонтальна резорбція міжальвеолярних перегородок в межах 1/3 їх висоти. Поставте 
діагноз. 

A. Пародонтоз, І ступінь 
B. Пародонтоз, ІІ ступінь 
C. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг  
D. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 
E. Атрофічний гінгівіт, І ступінь 

125. Хворий Х., 50-ти років, скаржиться на підвищену чутливість оголених шийок зубів, зміщення зубів, свербіж в яснах, біль в 
43, 42, 41, 31, 32, 33 зубах від дії хімічних і температурних подразників. Об’єктивно: ясна щільні, анемічні. Шийки зубів оголені 
на 5-7 мм, пародонтальні кишені відсутні, патологічна рухомість зубів І ступеня. На рентгенограмі: рівномірна горизонтальна 
атрофія міжальвеолярних перегородок у межах ⅔ їх висоти. Встановіть діагноз. 

A. Пародонтоз, ІІІ ступінь 
B. Пародонтоз, ІІ ступінь 
C. Атрофічний гінгівіт, ІІІ ступінь 
D. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 
E. Атрофічний гінгівіт, ІІ ступінь 

126. Наявність ясенних кишень характерна для: 
A. Гіпертрофічного гінгівіту 
B. Генералізованого пародонтиту 
C. Пародонтозу 
D. Виразкового гінгівіту 
E. Локалізованого пародонтиту 

127. Наявність пародонтальних кишень характерна для: 
A. Генералізованого пародонтиту 
B. Пародонтозу 
C. Виразкового гінгівіту 
D. Катарального гінгівіту 
E. Гіпертрофічного гінгівіту 

128. Колір ясен при пародонтозі: 
A. Блідий 
B. Ціаноз 
C. Гіперемія 
D. Гіперемія з синюшним відтінком 
E. Яскрава гіперемія 

129. Наявність рецесії ясен характерна для: 
A. Пародонтозу 
B. Пародонтиту 
C. Гіпертрофічного гінгівіту, гранулюючої форми 
D. Катарального гінгівіту 
E. Гіпертрофічного гінгівіту, фіброзної форми 

130. Основною клінічною диференційно-діагностичною ознакою симптоматичного катарального гінгівіту при пародонтиті, 
хронічного перебігу та самостійного катарального гінгівіту, хронічного перебігу є наявність: 

A. Пародонтальних кишень 
B. Ціанозу та набряку ясен 
C. Остеопорозу альвеолярної кістки 
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D. Кровоточивості ясен 
E. Зубних відкладень 

131. Для генералізованого пародонтиту ІІІ ступеня, хронічного перебігу, характерно: 
A. Пародонтальні кишені >5 мм, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 висоти 

коренів зубів 
B. Пародонтальні кишені 3-4 мм, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 висоти коренів зубів 
C. Пародонтальні кишені >6 мм, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 висоти коренів зубів 
D. Пародонтальні кишені 3-4 мм, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/3 висоти коренів зубів 
E. Пародонтальні кишені 4-6 мм, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 висоти коренів зубів 

132. Який вид гінгівіту характерний для пародонтозу: 
A. Атрофічний 
B. Катаральний 
C. Гіпертрофічний 
D. Виразковий 
E. Десквамативний 

133. Запально-дистрофічний процес тканин пародонта, який виникає переважно під дією місцевих ушкоджувальних чинників. 
Характеризується прогресуючим руйнуванням тканин пародонта обмеженої ділянки це: 

A. Локалізований пародонтит 
B. Локалізований виразковий гінгівіт 
C. Локалізований катаральний гінгівіт 
D. Генералізований пародонтит 
E. Пародонтоз 

134. Для пародонтозу ІІІ ступеня характерно: 
A. Рівномірна горизонтальна резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 висоти коренів зубів 
B. Нерівномірна (вертикальна та горизонтальна) резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 висоти коренів 

зубів 
C. Рівномірна горизонтальна резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/3 висоти коренів зубів 
D. Рівномірна горизонтальна резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/2 висоти коренів зубів 
E. Нерівномірна (вертикальна та горизонтальна) резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 висоти коренів 

зубів 
135. Принципи лікування генералізованого пародонтиту: 

A. Індивідуальність, комплексність, цілеспрямованість 
B. Індивідуальність, комплексність 
C. Комплексність, раціональність 
D. Цілеспрямованість, послідовність 
E. Біологічна доцільність, індивідуальність, комплексність 

136. Встановіть правильну послідовність при складанні плану місцевого лікування хворого на генералізований пародонтит ІІ 
ступеня, хронічного перебігу: 1- хірургічне лікування, 2- диспансерне спостереження та підтримуюча терапія, 3- 
медикаментозне лікування симптоматичного гінгівіту, 4- усунення місцевих подразнювальних факторів: 

A. 4, 3, 1, 2 
B. 1, 2, 3, 4 
C. 4, 1, 2, 3 
D. 4, 2, 1, 3 
E. 3, 4, 1, 2 

137. Хворій, 34-х років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг, 
симптоматичний катаральний гінгівіт. Пародонтальні кишені - 2 мм., серозний ексудат. Цілісність зубних рядів не порушена, 
зуби не рухомі. Який метод лікування захворювання тканин пародонта буде провідним в даному випадку? 

A. Консервативний 
B. Хірургічний 
C. Ортопедичний 
D. Фізіотерапевтичний 
E. Кюретаж пародонтальних кишень 

138. Хворому, 52-х років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит ІІ ступеня, у стадії загострення з абсцедуючим 
перебігом. В анамнезі - інфаркт міокарда (5 років тому). Який з методів загального лікування повинен бути призначений в 
першу чергу? 

A. Антибактеріальна терапія 
B. Вітамінотерапія 
C. Стимулююча терапія 
D. Фізіотерапія 
E. Протизапальна терапія 

139. Хворому, 44-х років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит ІІ ступеня, хронічний перебіг, симптоматичний 
катаральний гінгівіт. Пародонтальні кишені - 5-6 мм., серозний ексудат. Цілісність зубних рядів не порушена, рухомість зубів І 
ступеня. Рентгенологічно - нерівномірна вертикальна резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 їх висоти, кісткові кишені 
в ділянці 18, 17, 16, 15, 25, 26, 27, 37, 36, 46, 47, 48 зубів. Який метод лікування захворювання тканин пародонта буде 
провідним в даному випадку? 

A. Хірургічний 
B. Консервативний 
C. Ортопедичний 
D. Фізіотерапевтичний 
E. Гінгівотомія 

140. Хворій, 44-х років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит ІІ ступеня, хронічний перебіг. В анамнезі - 8 місяців 
тому проведена протизапальна терапія та пародонтальна хірургія. Об’єктивно: Ясна рожевого кольору, кровоточивість не 
виражена. Пародонтальні кишені - 2-3 мм., серозний ексудат. Зубні відкладення відсутні. Рухомість зубів відсутня. Тимчасові 
мостоподібні конструкції в ділянці 18, 16 та 24, 25, 27 зубів. Який метод лікування захворювання тканин пародонта буде 
провідним в даному випадку? 

A. Ортопедичний 
B. Хірургічний 
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C. Консервативний 
D. Фізіотерапевтичний 
E. Кріокюретаж 

141. Хворому Б., 47-ми років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний 
катаральний гінгівіт. Часткова адентія. Оберіть оптимальний план лікування. 

A. Усунення місцевих подразників, медикаментозна терапія, хірургічне лікування, раціональне протезування, 
підтримуюча терапія та диспансерний нагляд 

B. Медикаментозна терапія, усунення місцевих подразників, ортопедичне лікування, хірургічне лікування, підтримуюча 
терапія 

C. Медикаментозна терапія, хірургічне лікування, підтримуюча терапія та диспансерний нагляд 
D. Медикаментозна терапія, усунення місцевих подразників, хірургічне лікування, раціональне протезування 
E. Усунення місцевих подразників, медикаментозна терапія, раціональне протезування, підтримуюча терапія 

142. Хворому М., 48-ми років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг, 
симптоматичний катаральний гінгівіт. Часткова адентія. Оберіть оптимальний план лікування. 

A. Медикаментозна терапія, усунення місцевих подразників, хірургічне лікування, раціональне протезування, 
підтримуюча терапія та диспансерний нагляд 

B. Медикаментозна терапія, усунення місцевих подразників, ортопедичне лікування, хірургічне лікування, підтримуюча 
терапія 

C. Медикаментозна терапія, хірургічне лікування, підтримуюча терапія та диспансерний нагляд 
D. Усунення місцевих подразників, медикаментозна терапія, хірургічне лікування, раціональне протезування, 

підтримуюча терапія 
E. Усунення місцевих подразників, медикаментозна терапія, підтримуюча терапія 

143. Етапи професійної гігієни порожнини рота: 
A. Навчання раціональної гігієни та контрольоване чищення зубів, видалення зубних відкладень, шліфування й 

полірування зубів, флюоризація зубів 
B. Видалення зубних відкладень, шліфування й полірування зубів, флюоризація зубів 
C. Антисептична обробка порожнини рота, видалення зубних відкладень, полірування зубів 
D. Видалення над’ясенних зубних відкладень, видалення під'ясених зубних відкладень 
E. Навчання раціональної гігієни, видалення зубних відкладень 

144. Способи видалення зубних відкладень: 
A. Хімічний, механічний 
B. Ручний, ультразвуковий 
C. Медикаментозний, інструментальний 
D. Ручний, апаратний 
E. Хімічний, фізичний 

145. Відносним протипоказанням до проведення професійного чищення зубів є: 
A. Наявність гострого (загостреного) запалення ясен 
B. Вік хворого понад 60 років 
C. Рухомість зубів ІІ-ІІІ ступеня 
D. Множинний карієс 
E. Наявність хронічного запалення ясен 

146. Хвора 40-ка років, скаржиться на кровоточивість ясен, рухомість зубів, неприємний запах з рота. Об’єктивно: ясна у 
ділянці нижніх фронтальних зубів гіперемовані, набряклі, на зубах значні відкладення зубного каменю. Пародонтальні кишені 
глибиною 2-3 мм, рухомість зубів І ступеня. На рентгенограмі відмічається остеопороз, резорбція міжальвеолярних 
перегородок у межах 1/3 їх висоти. Поставлений діагноз: генералізований пародонтит, І ступінь, загострений перебіг. З чого ви 
розпочнете лікування? 

A. Протизапальної терапії 
B. Шинування 
C. Визначення оклюзіограми 
D. Видалення зубних відкладень 
E. Вибіркового пришліфування зубів 

147. Інструмент, призначений для виявлення зубних відкладень: 
A. Пародонтальний зонд 
B. Пародонтальна гладилка 
C. Універсальна кюрета 
D. Прямий шпатель 
E. Вигнутий штопфер 

148. Інстумент, призначений для видалення глибоких під’ясенних зубних відкладень: 
A. Кюрета Грейсі 
B. Серповидний скейлер 
C. Долото 
D. Імплакер 
E. Експлорер 

149. Флюоризація зубів при проведенні професійного чищення зубів проводиться з метою: 
A. Профілактики карієсу та гіперестезії 
B. Профілактики загострення запалення ясен 
C. Згладжування поверхонь коренів зубів 
D. Остаточного видалення зубних відкладень 
E. Не проводиться 

150. Засіб для фторування зубів при проведенні професійного чищення: 
A. «Bifluorid 12» (Voco) 
B. «Sensodyne fluoride» (GlaxoSmithKline) 
C. «Lacalut fluor» (Lacalut) 
D. «Colgate Total» (Colgate-Palmolive Company) 
E. «Paradontax с фтором» (GlaxoSmithKline) 

151. Опорні горби зубів це: 
A. Горби зубів, які в центральній оклюзії утримують міжальвеолярну висоту 
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B. Горби зубів, які направляють трансверзальні рухи нижньої щелепи 
C. Горби зубів, які контактують з антагоністами при бічних рухах нижньої щелепи 
D. Вершини горбків зубів 
E. Точки змикання зубів 

152. Опорними горбами зубів є: 
A. Піднебінні горби верхніх і щічні горби нижніх бічних зубів 
B. Язичні горби нижніх і щічні горби верхніх бічних зубів 
C. Піднебінні горби верхніх бічних зубів 
D. Щічні горби нижніх бічних зубів 
E. Язичні горби нижніх бічних зубів 

153. Оклюзійні взаємини окремих груп зубів або зубних рядів, які характеризуються передчасним і нестійким їх змиканням, 
нерівномірним розподілом жувального тиску з подальшою міграцією перевантажених зубів, патологічними змінами пародонту, 
порушеннями функції жувальних м’язів і скронево-нижньощелепних суглобів це: 

A. Травматична оклюзія 
B. Оклюзійна травма 
C. Бічна оклюзія 
D. Артикуляція 
E. Патологічна оклюзія 

154. Первинна травматична оклюзія це: 
A. Дія на неуражений (інтактний) пародонт надмірного за величиною або незвичайного за напрямком 

оклюзійного навантаження 
B. Оклюзійні взаємини окремих груп зубів або зубних рядів, які характеризуються передчасним і нестійким їх змиканням 
C. Дія фізіологічного навантаження на ослаблені, внаслідок захворювань пародонта, опорні тканини зубів 
D. Змикання зубних рядів або груп зубів; будь-який контакт N-ї кількості зубів верхньої та нижньої щелеп 
E. Фісурно-горбкові контакти максимальної (звичної) кількості зубів-антагоністів 

155. Вторинна травматична оклюзія це: 
A. Дія фізіологічного навантаження на ослаблені, внаслідок захворювань пародонта, опорні тканини зубів 
B. Дія на неуражений (інтактний) пародонт надмірного за величиною або незвичайного за напрямком оклюзійного 

навантаження 
C. Оклюзійні взаємини окремих груп зубів або зубних рядів, які характеризуються передчасним і нестійким їх змиканням 
D. Змикання зубних рядів або груп зубів; будь-який контакт N-ї кількості зубів верхньої та нижньої щелеп 
E. Фісурно-горбкові контакти максимальної (звичної) кількості зубів-антагоністів 

156. Вибіркове пришліфування це: 
A. Корекція оклюзії та артикуляції шляхом усунення виявлених супраконтактів на природних і штучних зубах 
B. Корекція оклюзії та артикуляції шляхом усунення виявлених супраконтактів на природних зубах 
C. Корекція оклюзії та артикуляції шляхом усунення виявлених супраконтактів на штучних зубах та пломбах 
D. Корекція (виправлення) анатомічної форми жувальної поверхні зубів 
E. Корекція оклюзії шляхом зішліфування супраконтактів на піднебінних горбах верхніх і щічних горбах нижніх бічних 

зубів 
157. При проведенні вибіркового пришліфування не зішліфовують оклюзійні поверхні на: 

A. Піднебінних горбах верхніх і щічних горбах нижніх бічних зубів 
B. Піднебінних горбах верхніх бічних зубів 
C. Щічних горбах нижніх бічних зубів 
D. Щічних горбах верхніх і язикових горбах нижніх бічних зубів 
E. На піднебінній поверхні фронтальних зубів верхньої щелепи 

158. В процесі вибіркового пришліфування необхідно зберегти: 
A. Все перераховане 
B. Міжальвеолярну висоту 
C. Множинний контакт зубів-антагоністів 
D. Опорні горби зубів 
E. Тонкий емалевий шар над поверхнею дентину (по можливості) 

159. Протипоказанням до проведення вибіркового пришліфування в процесі лікування генералізованого пародонтиту є: 
A. Загострення симптоматичного гінгівіту 
B. Хронічні захворювання СНЩС в стадії ремісії 
C. Зміщення зубів при втраті антагоністів 
D. Наявність хронічного запального процесу ясен 
E. Початковий ступінь генералізованого пародонтиту 

160. Шинування зубів при пародонтиті проводять з метою: 
A. Всього перерахованого 
B. Раціонального розподілу жувального тиску 
C. Запобігання зміщенню зубів 
D. Стабілізації зубів, створення сприятливих умов для консервативного та хірургічного лікування 
E. Нормалізації функціонального навантаження на періодонт 

161. Розрізняють такі види стабілізації зубних рядів: 
A. Сагітальні, фронтальна, фронтосагітальна, парасагітальна, за дугою 
B. Сагітальні, фронтальна, за дугою 
C. Аркоподібна, фронтосагітальна, за дугою, сагітальна 
D. Аркоподібна, лінійна, фронтальна, за дугою 
E. Сагітальні, фронтальна, за дугою, аркоподібна 

162. Який вид стабілізації зубних рядів надає найкращий ефект розподілу горизонтального навантаження на пародонт при 
генералізованому пародонтиті ІІ ступеня: 

A. За дугою 
B. Сагітальна 
C. Фронтальна 
D. Фронтосагітальна 
E. Парасагітальна 

163. Показанням до проведення тимчасового шинування є: 
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A. Патологічна рухомість зубів 
B. Часткова вторинна адентія 
C. Феномен Попова-Годона 
D. Кінцевий дефект зубного ряду 
E. Генералізований пародонтит, початкового ступеня, загостреного перебігу 

164. Терміни накладання тимчасових шин: 
A. На час медикаментозного та хірургічного лікування 
B. На 1-2 місяці 
C. На час хірургічного лікування 
D. На час загострення генералізованого пародонтиту 
E. На 1-2 тижні 

165. Адгезивні армовані шини для стабілізації зубів при пародонтиті: 
A. Шини «Ribbond», «GlasSpan» та ін. 
B. Капові шини 
C. Кільцеві шини 
D. Лігатурні шини 
E. Пластмасові шини-капи, армовані металевою або неметалевої арматурою 

166. Адгезивні арматури на основі органічної матриці (поліетилену): 
A. «Ribbond», «Connect», «DVA» 
B. Адгезивні стоматологічні плівки «Діплен» 
C. Адгезивна стоматологічна паста «Солкосерил» 
D. «GlasSpan», «Fiber Splint ML», «Fiberkore» 
E. Адгезивний стоматологічний крем «Сorega» 

167. Для запобігання розшаруванню ненаповненої скловолоконної арматури в місці майбутнього розрізу необхідно: 
A. Нанесення адгезиву та його полімеризація 
B. Просочування волокна адгезивом в заводських умовах 
C. Не розшаровується, нічого робити не потрібно 
D. Відсікання скловолокна спеціальними ножицями 
E. Змащення місця розрізу воском 

168. Засіб, для місцевого лікування запальних уражень ясен антисептичної дії на основі метронідазолу та хлоргексидину: 
A. «Метрогил Дента» (Unique Pharmaceutical Laboratories, Індія) 
B. «Метилурацил» (Фармак, Україна) 
C. «Мундизал» (Mundipharma, Німеччина) 
D. «Iruxol» (Smith & Nephew, Німеччина) 
E. «Elugel» (Pierre Fabre Medical, Франція) 

169. Засіб для місцевого лікування запальних уражень ясен, що містить холіну саліцилат і цеталконію хлорид, має 
протимікробну, болезаспокійливу та протизапальну дію: 

A. «Мундизал» (Mundipharma, Німеччина) 
B. «Метилурацил» (Фармак, Україна) 
C. «Iruxol» (Smith & Nephew, Німеччина) 
D. «Метрогил Дента» (Unique Pharmaceutical Laboratories, Індія) 
E. «Elugel»(Pierre Fabre Medical, Франція) 

170. Засіб, для місцевого лікування запальних уражень ясен на основі депротеїнізованого гемодіалізату крові молочних телят, 
що сприяє покращенню обміну речовин в тканинах та прискорює процеси регенерації: 

A. «Солкосерил дентальная адгезивная паста» (Солкосерил ICN, Швейцарія) 
B. «Мундизал» (Mundipharma, Німеччина) 
C. «Iruxol» (Smith & Nephew, Німеччина) 
D. «Метрогил Дента» (Unique Pharmaceutical Laboratories, Індія) 
E. «Elugel» (Pierre Fabre Medical, Франція) 

171. При лікуванні гінгівіту гепаринову мазь застосовують з метою: 
A. Нормалізації судинно-тканинної проникності 
B. Знеболювання 
C. Пригнічення медіаторів запалення (простагландинів) 
D. Кератопластичної дії 
E. Кератолітичної дії  

172. Жінка, 37-ми років, діагноз «Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний 
гінгівіт». З анамнезу: алергічна реакція на гексетидин. Оберіть антисептик для місцевого застосування у даної хворої: 

A. Розчин «Мірамістин» 
B. Розчин «Гівалекс» 
C. Розчин «Стоматидин» 
D. Розчин «Хепілор» 
E. Розчин «Гексорал» 

173. Хворій К., 32-х років, встановлено діагноз: «Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг, 
симптоматичний катаральний гінгівіт». Для місцевого лікування доцільно обрати: 

A. Аплікації гелю «Холісал» 
B. Обробку ясен 3% розчином перекису водню 
C. Аплікації трипсину 
D. Аплікації бефунгіну 
E. Аплікації антибіотиків 

174. Хворій Т., 42-х років, проводиться лікування генералізованого пародонтиту, І ступеня, хронічного перебігу, 
симптоматичного катарального гінгівіту. За результатами мікробіологічного дослідження вмісту пародонтальних кишень 
виявлено значну кількість дріжжоподібних грибів. Який засіб для місцевого лікування доцільно обрати? 

A. Розчин «Кандид» 1% 
B. Мазь «Мефенат» 
C. Розчин «Стоматидин» 
D. Розчин «Трипсин» 
E. Мазь «Гентаміцинова» 

http://doctor.itop.net/DirectoryItem.aspx?DirId=5&ItemId=142
http://doctor.itop.net/DirectoryItem.aspx?DirId=5&ItemId=142
http://doctor.itop.net/DirectoryItem.aspx?DirId=5&ItemId=142
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175. Оберіть засоби некролітичної дії для лікування виразково-некротичного гінгівіту: 
A. Папаїн, трипсин, террілітин, мазь «Іруксол» 
B. Трипсин, хімотрипсин, хімопсин, лізоцим 
C. Перекис водню, трипсин, хімотрипсин, террілітин 
D. Трипсин, хімотрипсин, каріпазин, перманганат калію 
E. Трипсин, хімотрипсин, хімопсин, пімафуцин 

176. Засіб для місцевого лікування запальних уражень ясен антисептичної дії на основі метронідазолу та хлоргексидину: 
A. «Дентагель» (ПАО Фитофарм, Украина) 
B. «Холисал» (Jelfa S.A., Польща) 
C. «Актовегин 20% гель» (Nycomed Austria GmbH, Австрия) 
D. «Iruxol» (Smith & Nephew, Німеччина) 
E. «Gengigel» (Ricerfarma, Італія) 

177. Засіб для місцевого лікування запальних уражень ясен, що містить холіну саліцилат і цеталконію хлорид, має 
протимікробну, болезаспокійливу та протизапальну дію: 

A. «Холисал» (Jelfa S.A., Польща) 
B. «Актовегин 20% гель» (Nycomed Austria GmbH, Австрия) 
C. «Iruxol» (Smith & Nephew, Німеччина) 
D. «Дентагель» (ПАО Фитофарм, Украина) 
E. «Gengigel» (Ricerfarma, Італія) 

178. Засіб для місцевого лікування запальних уражень ясен на основі депротеїнізованого гемодіалізату крові молочних телят, 
що сприяє покращенню обміну речовин в тканинах та прискорює процеси регенерації: 

A. «Актовегин 20% гель» (Nycomed Austria GmbH, Австрия) 
B. «Холисал» (Jelfa S.A., Польща) 
C. «Iruxol» (Smith & Nephew, Німеччина) 
D. «Дентагель» (ПАО Фитофарм, Украина) 
E. «Gengigel» (Ricerfarma, Італія) 

179. Хворому К., 54-х років, встановлено діагноз: «Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг, 
симптоматичний катаральний гінгівіт». Для усунення явищ набряку ясен необхідно призначити ротові ванночки: 

A. 2% розчину натрію хлориду 
B. 0,5-0,7% розчину натрію хлориду 
C. 5% розчину натрію гіпохлориду 
D. 0,9% розчину натрію хлориду 
E. 3% розчину натрію хлориду 

180. При вираженій гноєтечі з пародонтальних кишень показані аплікації з: 
A. Високодисперсним кремнеземом 
B. Олійною емульсією трипсину 
C. Каратоліном 
D. Вітаміном А 
E. Преднізолоном 

181. Жінка, 29-ти років, діагноз «Генералізований пародонтит, І ступінь, загострений перебіг, симптоматичний гіпертрофічний 
гінгівіт». З анамнезу: вагітна, 12 тижнів. Оберіть засіб рослинного походження для місцевого застосування у даної хворої: 

A. Настій ромашки 
B. Настій кори дуба 
C. Настій шавлії 
D. Настій звіробою 
E. Настій квітів календули 

182. При місцевому лікуванні генералізованого пародонтиту загостреного перебігу, що супроводжується виразково-
некротичним гінгівітом, протипоказано використання: 

A. Олійної емульсії трипсину 
B. Розчину метрогіл 
C. Розчину перманганату калію 
D. Розчину перекису водню 
E. Трипсину на новокаїні 

183. З метою місцевої протизапальної та знеболюючої терапії при генералізованому пародонтиті загостреного перебігу 
використовують: 

A. Гель «Камістад» 
B. Мазь «Іруксол» 
C. Мазь «Клотримазол» 
D. Гель «Gengigel» 
E. Гель «Метрогил Дента» 

184. Хворій К., 32-х років, встановлено діагноз: «Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг, 
симптоматичний катаральний гінгівіт». Об’єктивно: ясна гіперемовані, набряклі, болючі при пальпації, помірна кількість 
серозного ексудату. Комплекс яких засобів місцевої медикаментозної терапії доцільно обрати в даному випадку: 

A. Гівалекс, холісал, метилурацил 
B. Стоматидин, трипсин, мефенат 
C. Мірамістин, мундизал, гентаміцин 
D. Елюдрил, гівалекс, метрогіл-дента 
E. Мефенат, холісал, камістад 

185. Хірургічне лікування пародонтиту проводять з метою: 
A. Усунення пародонтальних кишень 
B. Усунення запалення ясен 
C. Створення умов для протезування 
D. Стимуляції захисних функцій організму 
E. Усунення травматичної оклюзії 

186. Недоліки операції вакуум-кюретажу пародонтальних кишень: 
A. Недостатній зоровий контроль за виконанням операції 
B. Утворення мікрогематом 
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C. Стимуляція резервних капілярів ясен 
D. Часті вторинні кровотечі 
E. Інфікування операційної рани 

187. Кріокюретаж протипоказаний при: 
A. Витонченних стінках пародонтальної кишені 
B. Генералізованому пародонтиті 
C. Глибині пародонтальних кишень 7 мм 
D. Значному розростанні грануляційної тканини 
E. Гіперплазії ясенних сосочків 

188. Критерії якості проведення кюретажу пародонтальних кишень: 
A. Відсутність під'ясенного зубного каменю, грануляцій і епітелію, що вросли 
B. Відсутність кровотечі 
C. Безболісність 
D. Щільне прилягання ясен до зубів 
E. Зменшення глибини пародонтальної кишені 

189. Вид хірургічного втручання, найбільш ефективний при генералізованому пародонтиті II ступеня: 
A. Гінгівоостеопластика 
B. Кюретаж пародонтальних кишень 
C. Гінгівотомія 
D. Гінгівектомія 
E. Кріокюретаж 

190. Хвора Н., 29-х років, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів. Об’єктивно: ясна ціанотичні, кровоточивість І 
бал. Глибина пародонтальних кишень 4,5-5 мм. Рентгенологічно: вертикальна резорбція міжзубних перегородок на 1/3 
довжини коренів, кісткові кишені відсутні. Який з хірургічних методів необхідно застосувати в комплексному лікуванні? 

A. Відкритий кюретаж 
B. Гінгівектомію 
C. Клаптеву операцію 
D. Вестибулопластику 
E. Гінгівостеопластику 

191. Видалення над'ясенного зубного каменю проводять: 
A. До кюретажу пародонтальних кишень 
B. Незалежно від часу проведення кюретажу 
C. В процесі кюретажу 
D. Після кюретажу 
E. Не варто проводити 

192. У хворого Н., 25-ти років, компенсований інсулінозалежний цукровий діабет. Хворіє 7 років. Хворий з’явився зі скаргами 
на кровоточивість ясен, гноєвиділення та рухомість зубів, яку вперше помітив рік тому. Об’єктивно: ясна набряклі, 
гіперемійовані з ціанотичним відтінком, при натискуванні на них виділяється гній. Глибина пародонтальних кишень – 3-5 мм. 
Рухомість зубів І-ІІ та ІІ ступенів. Рентгенологічно: вертикальна резорбція міжзубних перегородок до 1/2 їх висоти. Який з 
хірургічних методів необхідно застосувати у комплексній терапії? 

A. Відкритий кюретаж (після відповідної підготовки хворого) 
B. Гінгівектомію (терміново) 
C. Операцію спрямованої тканинної регенерації 
D. Кюретаж (терміново) 
E. Клаптеву операцію (після відповідної підготовки хворого) 

193. При лікуванні генералізованого пародонтиту системна антибактеріальна терапія показана: 
A. При загостренні захворювання, гноєтечі 
B. Не призначається 
C. При хронічному перебігу захворювання 
D. Призначається завжди 
E. Призначають тільки при плануванні хірургічного лікування 

194. Засіб загальної антибактеріальної дії, на основі амоксициліну та кавуланової кислоти, має високий терапевтичний ефект 
при лікуванні генералізованого пародонтиту: 

A. Аугментин 
B. Лінкоміцин 
C. Цефран 
D. Доксициклін 
E. Сумамед 

195. Засіб загальної антибактеріальної дії, накопичується в кістковій тканині (особливо в комірках деструкції), активний до 
анаеробних та аеробних мікроорганізмів, мікоплазм, має високий терапевтичний ефект та мінімальну токсичність при лікуванні 
генералізованого пародонтиту: 

A. Лінкоміцин 
B. Аугментин 
C. Цефран 
D. Доксициклін 
E. Сумамед 

196. Нестероїдний протизапальний засіб, селективний інгібітор ЦОГ-2, що застосовується з метою протизапальної терапії 
генералізованого пародонтиту: 

A. Німесулід 
B. Ністатин 
C. Нітрогліцерин 
D. Нікотінамід 
E. Нізорал 

197. Нестероїдний протизапальний засіб, селективний інгібітор ЦОГ-2, що застосовується з метою протизапальної терапії 
генералізованого пародонтиту: 

A. Ібупрофен 
B. Інсулін 
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C. Інгаліпт 
D. Імунал 
E. Інтерферон 

198. Антибактеріальний, протипротозойний (трихомонацидний) засіб, похідне нітроімідазолу. Механізм дії обумовлений 
проникненням всередину мікроорганізму молекули препарату, вбудовуванням його нітрогрупи в дихальний ланцюг 
найпростіших та анаеробів, що порушує дихальні процеси і спричиняє загибель клітин. Стимулює репаративні процеси: 

A. Метронідазол 
B. Мірамістин 
C. Міконазол 
D. Мефенат 
E. Моваліс 

199. При значній кількості дріжджоподібних грибів з метою системної протигрибкової терапії генералізованого пародонтиту 
застосовують: 

A. Флуконазол 
B. Фурацилін 
C. Фуразолідон 
D. Фурагін 
E. Формалін 

200. Препарат антигістамінної дії, що застосовується при лікуванні генералізованого пародонтиту, має високу вібірковість дії 
по відношенню до гістаміновіх рецепторів, не створює седативної дії, а також не впливає на роботу серцево-судінної системи: 

A. Телфаст 
B. Кларитин 
C. Діазолін 
D. Цетрін 
E. Лоратадін 

201. Вітамінний комплекс, що застосовується при лікуванні генералізованого пародонтиту з метою зниження рівня проникності 
капілярів через блокаду ферменту гіалуронідази, виявляє помітну антиоксидантну дію, перешкоджаючи окисленню ліпідів у 
клітинних мембранах: 

A. Аскорутин 
B. Аспірин 
C. Атоксіл 
D. Амоксиклав 
E. Аспаркам 

202. Ультрафонофорез – метод введення лікувальних речовин за допомогою: 
A. Ультразвуку 
B. Електричного струму 
C. Вібрації 
D. Масажу 
E. Гідротерапії 

203. Для лікування гранулюючої форми гіпертрофічного гінгівіту призначають: 
A. Кріотерапію 
B. Аерозоль трипсину з пеніциліном 
C. Фонофорез масляного розчину хлорофіліпту 
D. Зрошення настойкою Календули 
E. Електрофорез розчину Гівалекс 

204. До якого методу фізіотерапії відноситься ультрафіолетове випромінювання? 
A. Світлотерапії 
B. Аерозольтерапії 
C. Гідротерапії 
D. Кріотерапії 
E. Магнітотерапії 

205. Метод фізіотерапії, доцільний при лікуванні пародонтиту в стадії ремісії: 
A. Гідротерапія 
B. Ультрафонофорез Гіоксизон 
C. Аерозольтерапія Гівалекс 
D. УВЧ-терапія 
E. УФО ясен 

206. При підвищеній чутливості твердих тканин зубів при пародонтозі доцільно застосувати? 
A. Електрофорез 1% розчину фтористого натрію 
B. Електрофорез 5% розчину хлористого натрію 
C. Зрошення 1% розчином йодистого калію 
D. Ультрафонофорез 5% розчину аскорбінової кислоти 
E. Аерозольтерапію 6% розчином натрію хлориду 

207. У хворої З., 24-х років, у вмісті пародонтальних кишень виявлена значна кількість дріжжоподібних грибів роду Candida. 
Який фізіотерапевтичний метод доцільно застосувати? 

A. Фонофорез Клотримазол 
B. Електрофорез Трихопол 
C. Зрошення Діоксидин 
D. Ультрафонофорез Диклофенак натрію 
E. Електрофорез Мефенат 

208. Хворому В., 40-ка років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит ІІ ступеня хронічного перебігу. При 
цитологічному дослідженні вмісту пародонтальних кишень виявлено значну кількість коків та трихомонад. Який 
фізіотерапевтичний метод доцільно застосувати? 

A. Аерозоль Метронідазол 
B. Електрофорез Димексид 
C. Фонофорез Лінкоміцин 
D. Електрофорез Німесулід 
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E. Аерозоль Діоксидин 
209. Хворий С., 30-ти років, скаржиться на болючість та кровоточивість ясен, неприємний запах із рота. Початок захворювання 
гострий, три дні тому. Об’єктивно: слизова оболонка маргінального краю ясен некротизована, вкрита брудно-сірим нальотом. 
На зубах відкладення зубного каменя. Пародонтальні кишені не виявлені. Встановлений діагноз: гострий виразковий гінгівіт. 
Які фізіотерапевтичні процедури можна призначити даному хворому у гострий період захворювання? 

A. Озонотерапію 
B. УВЧ-терапію 
C. Діатермію 
D. Дарсонвалізацію 
E. Гідротерапію 

210. При лікуванні пародонтозу місцево проводять: 
A. Дарсонваль-терапію 
B. Електрофорез Трипсин 
C. Ультрафонофорез Гіоксизон 
D. Зрошення розчином Календули 
E. Аерозольтерапію Гівалекс 

211. Провідні задачі при лікуванні пародонтозу: 
A. Нормалізація тканинного обміну, поліпшення окисно-відновлювальних процесів, зменшення 

мікроциркуляторних розладів 
B. Усунення місцевих подразників порожнини рота та запального процесу в яснах 
C. Створення або відновлення функціональної оклюзії та усунення запального процесу в яснах 
D. Проведення професійної гігієни та ліквідація пародонтальних кишень 
E. Нормалізація тканинного обміну, поліпшення окисно-відновлювальних процесів, ліквідація пародонтальних кишень 

212. При лікуванні пародонтозу місцево проводять: 
A. Лікування системної гіперестезії, дарсонваль-терапію 
B. Професійну гігієну, протизапальну терапію 
C. Протизапальну терапію, кюретаж 
D. Вибіркове пришліфування, гінгівостеопластику 
E. Лікування системної гіпоплазії, електрофорез лікарських речовин 

213. При лікуванні системної гіперестезії твердих тканин зубів використовують зубні пасти: 
A. Антисенситивні, фторовмісні 
B. Протизапальні, фторовмісні 
C. Протизапальні, антисенситивні 
D. Ферментовмісні, антисенситивні 
E. Антисенситивні, відбілюючі 

214. Хворий С., 57-ми років, скаржиться на підвищену чутливість зубів до хімічних та термічних подразників, свербіж ясен. 
Об’єктивно: ясна щільні, блідо-рожевого кольору, пародонтальні кишені відсутні, корені зубів оголені на 1/3 їх довжини. 
Зондування оголених шийок зубів болюче. Поставлений діагноз: Пародонтоз, І ступінь. Для місцевої терапії необхідно 
призначити: 

A. Електрофорез - трентал 
B. Електрофорез - трипсин 
C. Електрофорез - тавегіл 
D. Електрофорез - терафлю 
E. Електрофорез - трихопол 

215. При вираженій гіперестезії зубів при пародонтозі доцільно призначити: 
A. Електрофорез віт. В1 
B. Вібромасаж ясен 
C. Дарсонваль-терапію 
D. Аутомасаж ясен 
E. Лазер-терапію 

216. Хворий Б., 45-ти років, скаржиться на відчуття свербежу в яснах. Об’єктивно: ясна щільні, блідо-рожевого кольору. Шийки 
зубів оголені на 0,1-0,2 мм, підвищена чутливість шийок зубів до температурних подразників. На рентгенограмі - остеосклероз 
кістки альвеолярного відростка, порушення цілісності компактної пластинки на верхівках міжальвеолярних перегородок. Для 
місцевої терапії необхідно призначити: 

A. Глибоке фторування 
B. Електрофорез ферментів 
C. Аплікації місцевоанестезуючих засобів 
D. Антисептичні полоскання 
E. Аплікації мефенамінату натрію 

217. Хвора М., 48-ми років, скаржиться на відчуття свербежу у яснах, короткочасний біль від холодної води. Об’єктивно: ясна 
щільні, блідо-рожевого кольору, шийки зубів оголені на 0,5 мм, пародонтальні кишені відсутні. На рентгенограмі визначається 
остеосклероз кістки міжальвеолярних перегородок, дрібно чарунковий малюнок кістки, висота міжальвеолярних перегородок 
знижена у межах 0,5 мм, цілісність компактної пластинки на верхівках не порушена. Провідний метод місцевого лікування: 

A. Фізіотерапевтичне лікування 
B. Протизапальна терапія 
C. Хірургічне лікування 
D. Ортопедичне лікування 
E. Антибактеріальна терапія 

218. Пацієнтка Б., 45-ти років, скаржиться на підвищену чутливість усіх зубів до термічних, механічних та хімічних подразників. 
Об’єктивно: ціаноз ясен, пародонтальні кишені 3-4мм. Помірна кількість над- та під’ясенних зубних відкладень. Шийки зубів 
оголені на 4-5 мм, на фронтальних зубах є клиноподібні дефекти у межах дентину. На рентгенограмі виявлене нерівномірне 
зниження висоти міжальвеолярних перегородок у межах 1/2 їх висоти, остеопороз кісткової тканини альвеолярного відростка. 
Оберіть найбільш раціональний план місцевого лікування. 

A. Усунення місцевих подразників порожнини рота, протизапальна терапія, кюретаж 
B. Усунення системної гіперестезії, професійна гігієна порожнини рота, фізіотерапія. 
C. Професійна гігієна порожнини рота, усунення системної гіперестезії, фізіотерапія 
D. Професійна гігієна порожнини рота, усунення системної гіперестезії, протизапальна терапія 
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E. Усунення місцевих подразників порожнини рота, фізіотерапія 
219. Хворий К., 43-х років. Об’єктивно: маргінальні ясна ціанотичні, набряклі. Пародонтальні кишені – 4-5 мм, серозний 
ексудат. Кровоточивість відсутня. Рухомість фронтальних зубів І ступеня. Рентгенологічно: резорбція міжкоміркових перетинок 
на 1/2 їх висоти, остеопороз. Встановлений діагноз: Генералізований пародонтит, ІІ ступінь тяжкості, загострений перебіг, 
симптоматичний катаральний гінгівіт. Вкажіть помилку: 

A. Перебіг процесу - хронічний 
B. Діагноз – генералізований гінгівіт 
C. Ступінь розвитку захворювання - І 
D. Ступінь розвитку захворювання - ІІІ 
E. Вид гінгівіту – гіпертрофічний 

220. Хворий М., 34-х років. Об’єктивно: маргінальні ясна гіперемовані, з ціанотичним відтінком, куполоподібно стовщені, 
болючі при пальпації. Пародонтальні кишені – 4-5 мм, гнійний ексудат. Кровоточивість – ІІ бали. Рухомість фронтальних зубів І 
ступеня. Рентгенологічно: резорбція міжкоміркових перетинок на 1/2 їх висоти, остеопороз. Встановлений діагноз: 
Генералізований пародонтит, ІІ ступінь тяжкості, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Вкажіть помилку: 

A. Перебіг процесу - загострений 
B. Ступінь розвитку захворювання - І 
C. Ступінь розвитку захворювання - ІІІ 
D. Діагноз – генералізований гінгівіт 
E. Вид гінгівіту – гіпертрофічний 

221. Хвора К., 41-го року. В анамнезі: цукровий діабет ІІ типу середньої тяжкості більше 10 років. Встановлений діагноз: 
Генералізований пародонтит, ІІ ступінь тяжкості, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Об’єктивно: 
маргінальні ясна ціанотичні, набряклі. Пародонтальні кишені – 5 мм, серозний ексудат. Рухомість фронтальних зубів І ступеня. 
Відсутні 36, 46 зуби. Рентгенологічно: резорбція міжкоміркових перетинок на 1/2 їх висоти, остеопороз. План лікування: Фаза І - 
навчання та контроль індивідуальної гігієни, професійна гігієна, шинування зубів, протизапальна терапія. Фаза ІІ – 
гінгівостеопластика. Фаза ІІІ – раціональне постійне протезування. Фаза ІV – підтримуюча терапія: ауто та гідромасаж ясен. 
Вкажіть помилку: 

A. Застосування гінгівостеопластики 
B. Неправильно встановлений діагноз 
C. Наявність протипоказань до протизапальної терапії 
D. Відсутні показання до шинування зубів 
E. Наявні протипоказання до проведення професійної гігієни 

222. На лікування до лікаря-пародонтолога звернулася хвора П., 44-х років, з діагнозом: Генералізований пародонтит, І ступінь 
тяжкості, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Проведено навчання індивідуальній гігієні, професійну гігієну 
порожнини рота, 7 діб виконує місцеву протизапальну терапію (полоскання «Гівалекс», аплікації гелю «Холісал», 
розсмоктування табл.. «Лісобакт»). На даний момент пацієнтка стурбована низькою ефективністю лікування: стан покращився 
незначно. Об’єктивно: ясна застійно гіперемовані, набряклі. Пародонтальні кишені – 3-4 мм, серозний ексудат. РМА – 45%. 
Індекс гігієни за Green-Vermillion – 1,3 бала. Що може спричиняти зниження ефективності лікування в даному випадку? 

A. Неналежний рівень індивідуальної гігієни порожнини рота 
B. Недостатній термін протизапальної терапії 
C. Неадекватний вибір засобів протизапальної терапії 
D. Невиконання хірургічного усунення пародонтальних кишень 
E. Неправильно обрана тактика лікування 

223. Хворому П., 37-ми років, рік тому встановлено діагноз: Генералізований пародонтит, ІІ ступінь тяжкості, хронічний перебіг, 
симптоматичний катаральний гінгівіт. Проведено навчання та контроль індивідуальної гігієні, професійну гігієну порожнини 
рота, вибіркове пришліфування зубів. Протягом року проводиться місцеве медикаментозне лікування з використанням 
різноманітних лікувальних засобів (аплікації, інстиляції, іригації тощо). На даний момент – скарги на незначний ефект 
лікування, кровоточивість ясен. Об’єктивно: ясна застійно гіперемовані, набряклі. РМА – 12,5%. Індекс гігієни за Green-
Vermillion – 0,6 бала. Пародонтальні кишені – 5-6 мм, серозний ексудат. Що може призводити до неефективності лікування в 
даному випадку? 

A. Тривала місцева медикаментозна терапія без застосування хірургічного лікування 
B. Тривала місцева медикаментозна терапія без застосуванням фізіотерапії 
C. Тривала місцева медикаментозна терапія без загальної протизапальної терапії 
D. Тривала місцева медикаментозна терапія без імуностимулюючої терапії 
E. Тривала місцева медикаментозна терапія при недостатній гігієні порожнини рота 

224. Хвора Б., 33-х років. Об’єктивно: ясна гіперемовані, набряклі. Пародонтальні кишені – 5 мм, серозно-гнійний ексудат. 
Кровоточивість – 2 бали. Рухомість фронтальних зубів ІІ ступеня. Рентгенологічно: нерівномірна резорбція міжкоміркових 
перетинок на 1/2 їх висоти, остеопороз. Встановлений діагноз: Генералізований пародонтит, ІІ ступінь тяжкості, загострений 
перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Призначення: «Найз» по 1 табл. 2 рази на добу, «Аскорутин» по 1 табл. 3 рази 
на добу, ротові ванночки – «Гівалекс», аплікації гелю «Холісал», електрофорез «Лінкоміцин». Після лікування стан значно 
погіршився: збільшилася гіперемія, набряк, кровоточивість. Що могло спричинити погіршення ситуації? 

A. Застосування електрофорезу «Лінкоміцин» 
B. Застосування «Найз» 
C. Застосування «Аскорутин» 
D. Застосування «Гівалекс» 
E. Застосування «Холісал» 

225. Хвора В., 38-ми років. Діагноз: Генералізований пародонтит, І ступінь тяжкості, хронічний перебіг, симптоматичний 
катаральний гінгівіт. Об’єктивно: Зубні ряди цілісні. Помірна кількість щільних зубних відкладень. Ясна ціанотичні, набряклі.  
Пародонтальні кишені – 3 мм, серозний ексудат. Рухомість зубів відсутня. Рентгенологічно: нерівномірна резорбція 
міжкоміркових перетинок на 1/3 їх висоти, остеопороз. План лікування: Фаза І - навчання та контроль індивідуальної гігієни, 
професійна гігієна, вибіркове пришліфування зубів. Фаза ІІ – кюретаж. Фаза ІІІ – повторне вибіркове пришліфування зубів. 
Фаза ІV – підтримуюча терапія: ауто та гідромасаж ясен. Вкажіть помилку: 

A. Відсутність протизапальної терапії 
B. Повторне вибіркове пришліфування 
C. Застосування хірургічного лікування 
D. Неправильно встановлений діагноз 
E. Проведення вибіркового пришліфування 
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226. Після розтину при пародонтальному абсцесі і промивання кишені трипсином у хворого розвився набряк Квінке. В цій 
ситуації призначають: 

A. Гіпосенсибілізуючі препарати 
B. Вітамінні препарати 
C. Біогенні стимулятори 
D. Адаптогени 
E. Діуретики 

227. Юнак, 18-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів. При огляді: ясенні сосочки й маргінальний край 
ясен набряклі, застійно гіперемовані, кровоточивість І бал. Гігієнічний індекс за Green-Vermillion - 2,0 бали. Яку пасту Ви 
порадите цьому хворому для чищення зубів, проводячи комплексну терапію захворювання? 

A. З рослинними препаратами 
B. З мінералізуючими препаратами 
C. З протеолітичними ферментами 
D. Фторовмісну пасту 
E. Відбілюючу пасту 

228. Хвора, 24-х років, скаржиться на кровоточивість ясен, рясне утворення зубного нальоту, незважаючи на ретельний 
гігієнічний догляд за порожниною рота. Об'єктивно: ясенні сосочки й маргінальний край ясен пухкий, кровоточить при дотику. 
Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною - 3,7 бали. Яку пасту Ви порадите хворій після проведення професійної гігієни 
порожнини рота? 

A. Пасту, що містить хлоргексидин 
B. Пасту, що містить рослинні препарати 
C. Пасту, що містить мінеральні препарати 
D. Пасту, що містить фтор 
E. Зубний порошок 

229. Використання зубних паст та ополіскувачів, що містять антисептики (триклозан, хлоргексидин тощо), показане: 
A. При гінгівіті, пародонтиті (максимальний термін використання 2-3 тижні) 
B. При гінгівіті, пародонтиті (мінімальний термін використання 2-3 тижні) 
C. При пародонтиті, пародонтозі (максимальний термін використання 2-3 тижні) 
D. При пародонтиті, пародонтозі (мінімальний термін використання 2-3 тижні) 
E. При гінгівіті, пародонтиті (постійно, змінюючи засоби через 2-3 тижні) 

230. Хворому Л.,  31-го року, діагностовано генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг, 
симптоматичний катаральний гінгівіт. Виявлено значну кількість зубних відкладень в міжзубних проміжках. Проведено 
професійну гігієну порожнини рота. Який з перерахованих предметів догляду за порожниною рота Ви рекомендуєте 
використати цьому хворому додатково?   

A. Зубні флоси 
B. Міжзубні стимулятори 
C. Жувальну гумку 
D. Зубні йоржики 
E. Електричну зубну щітку 

231. Хвора Т., 34-х років, звернулася до стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен при чищенні зубів. Об'єктивно: 
слизова ясен злегка набрякла, застійно гіперемована, кровоточить при дотику. ГІ за Федоровим-Володкиною - 2,7. Скупченість 
зубів у фронтальній ділянці нижньої щелепи, піднебінне положення 12 і 22. При рентгенографії визначається остеопороз 
міжзубних перегородок у фронтальних ділянках обох щелеп. Яку оптимальну тривалість чищення зубів повинен 
рекомендувати лікар цій пацієнтці при навчанні навичкам гігієни порожнини рота?   

A. 4-5 хв   
B. 25-30 сек    
C. 45-60 сек   
D. 1,5-2 хв 
E. 2,5-3 хв 

232. Дівчина, 20-ти років, скаржиться на болісність і виражену кровоточивість ясен при чищенні зубів і прийомі навіть м'якої їжі. 
Об'єктивно: слизова ясен набрякла, гіперемована, кровоточить при найменшому дотику. Зуби вкриті помірною кількістю 
м'якого зубного нальоту. Яку пасту необхідно рекомендувати цій хворій для чищення зубів, проводячи комплексну терапію 
захворювання?   

A. Пасту, що містить ензими та рослинні компоненти 
B. Пасту, що містить метронідазол 
C. Пасту, що містить мінеральні компоненти 
D. Пасту, що містить протигрибкові засоби   
E. Пасту, що містить екстракт кори дуба 

233. Хворому К., 44-х років, з діагнозом генералізований пародонтит ІІ ступеня, хронічний перебіг, проведена клаптева 
операція на нижній щелепі. Який варіант із гігієнічного догляду за порожниною рота Ви рекомендуєте цьому хворому в перші 2-
3 дня після операції?   

A. Полоскання розчином хлориду натрію, хлоргексидину 
B. Очищення зубів міжзубними стимуляторами й зубними йоржиками  
C. Полоскання розчином «Гівалекс» 
D. Чищення зубів флосами 
E. Чищення зубів м'якою щіткою із протизапальною пастою    

234. Хвора Ш., 56-ти років, звернулася зі скаргами на підвищену чутливість зубів до всіх видів подразників. Об'єктивно: 
слизова ясен анемічна, стоншена, щільна при пальпації, відзначається оголення шийок і корінь зубів до 1/3 довжини, дотик до 
них інструментом викликає болісність. Зуби стійкі. У пришійкових ділянках всіх премолярів виявлені клиноподібні дефекти. Яку 
пасту для чищення зубів Ви рекомендуєте цій хворій, проводячи комплексну терапію захворювання?   

A. Пасту, що містить калію хлорид та стронцію ацетат  
B. Пасту, що містить натрію фторид 
C. Пасту, що містить мінеральні компоненти 
D. Пасту, що містить настої лікарських трав 
E. Пасту, що містить знеболюючі компоненти 
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235. Хворий, 45-ти років, скаржиться на підвищену чутливість зубів до холодного, кислого. При огляді виявлені ділянки 
оголення дентину на горбах премолярів і молярів, ріжучих краях різців та ікол. Після обстеження був поставлений діагноз: 
Пародонтоз, І ступінь; патологічне стирання, гіперестезія твердих тканин зубів. Які зубні щітки оптимальні для даного хворого? 

A. Мануальні щітки з м'якою щетиною та заокругленими кінчиками 
B. Мануальні щітки з щетиною середньої жорсткості 
C. Мануальні щітки з жорсткою щетиною 
D. Мануальні щітки із силовим виступом у вигляді монопучка 
E. Мануальні щітки із дворівневою щетиною 

236. Хвора К., 40-ка років, скаржиться на значну чутливість зубів верхньої і нижньої щелепи до хімічних та температурних 
подразників. Об’єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, пародонтальні кишені відсутні. Зубні відкладення відсутні. Проба 
Шіллера-Писарєва негативна. Шийки зубів оголені на 1-1,5 мм, патологічна рухомість зубів відсутня. На рентгенограмі 
виявлена рівномірна горизонтальна атрофія міжальвеолярних перегородок у межах 3/4 їх довжини. Оберіть найбільш 
раціональні засоби індивідуальної гігієни. 

A. Зубна щітка «soft», антисенситивна зубна паста, ополіскувач з антисенситивними властивостями 
B. Зубна щітка «medium», антисенситивна зубна паста, ополіскувач з антисенситивними властивостями 
C. Зубна щітка «medium», антисенситивна зубна паста, ополіскувач з протизапальними властивостями 
D. Зубна щітка «soft», зубна паста з ферментами, ополіскувач з антисенситивними властивостями 
E. Зубна щітка «medium», зубна паста протизапальної дії, ополіскувач з антисенситивними властивостями 

237. Система державних, соціальних, гігієнічних і медичних заходів, спрямованих на забезпечення високого рівня 
стоматологічного здоров'я та попередження стоматологічних захворювань - це: 

A. Профілактика 
B. Диспансеризація 
C. Санація порожнини рота 
D. Реабілітація 
E. Стоматологічна допомога 

238. Комплекс соціальних, медичних, гігієнічних і виховних заходів, спрямованих на усунення факторів, які спричиняють 
виникнення та розвиток захворювань тканин пародонта: 

A. Первинна профілактика 
B. Диспансеризація 
C. Вторинна профілактика 
D. Третинна профілактика 
E. Стоматологічна допомога 

239. Комплекс заходів, спрямованих на виявлення ранніх стадій захворювань тканин пародонта, своєчасне їх лікування з 
метою попередження прогресування хвороби та виникнення її ускладнень: 

A. Вторинна профілактика 
B. Стоматологічна допомога 
C. Первинна профілактика 
D. Диспансеризація 
E. Третинна профілактика 

240. Комплекс заходів, спрямованих на попередження переходу хвороби у важчу форму та реабілітацію стоматологічного 
статусу шляхом збереження функціональних можливостей органів і тканин щелепно-лицевої ділянки (пародонта): 

A. Третинна профілактика 
B. Вторинна профілактика 
C. Реабілітація 
D. Первинна профілактика 
E. Диспансеризація 

241. Жінка, 29-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Хворіє 1,5 року. Знаходиться на 
диспансерному обліку у гастроентеролога. Об'єктивно: ясна нижньої і верхньої щелепи гіперемовані з синюшним відтінком, 
індекс PBI - ІІ бали. Індекс Green- Vermillion - 1,7. Зуби нерухомі. Пародонтальне зондування - 1-1,5 мм. Проба Парма "-". На 
рентгенограмі - кортикальна пластинка збережена, остеопороз. Які профілактичні заходи необхідно провести? 

A. Комплекс заходів вторинної профілактики 
B. Індивідуальні профілактичні заходи 
C. У профілактичних заходах немає необхідності 
D. Комплекс заходів первинної профілактики 
E. Комплекс заходів третинної профілактики 

242. Жінка, 29-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Хворіє 1,5 року. Знаходиться на 
диспансерному обліку у гастроентеролога. Об'єктивно: ясна нижньої і верхньої щелепи гіперемовані з синюшним відтінком, 
індекс PBI - ІІ бали. Індекс Green- Vermillion - 1,7. Зуби нерухомі. Пародонтальне зондування - 1-2 мм, серозний ексудат. Проба 
Парма «+». На рентгенограмі виявлена деструкція кортикальної пластинки, резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/3 їх 
висоти, остеопороз. Які профілактичні заходи необхідно провести? 

A. Комплекс заходів третинної профілактики 
B. Індивідуальні профілактичні заходи 
C. У профілактичних заходах немає необхідності 
D. Комплекс заходів первинної профілактики 
E. Комплекс заходів вторинної профілактики 

243. Вкажіть масові соціально-профілактичні заходи, спрямовані на запобігання захворювань тканин пародонта: 
A. Всі перераховані 
B. Регулювання життя і харчування вагітних 
C. Санація порожнини рота в організованих колективах (вагітних, дитячих колективах і т.д.) 
D. Виявлення та усунення захворювань внутрішніх органів у вагітних і дітей 
E. Протикаріозні профілактичні заходи (фторування питної води і т.д.) 

244. Високоефективним неспецифічної заходом первинної профілактики захворювань тканин пародонта у новонароджених є: 
A. Грудне вигодовування 
B. Пальцьовий масаж альвеолярних відростків 
C. Виключення використання пустушок 
D. Раннє введення прикорму 
E. Щоденна інсоляція і прогулянки на свіжому повітрі 
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245. Лікарсько-профілактичні заходи, здійснювані лікарями-стоматологами з метою запобігання розвитку та прогресуванню 
захворювань тканин пародонта: 

A. Всі перераховані 
B. Санація порожнини рота 
C. Видалення зубних відкладень 
D. Лікування аномалій прикусу 
E. Лікування запальних захворювань ясен і слизової оболонки порожнини рота 

246. Добова потреба дорослої людини (від 25 до 50 років) у кальції  за рекомендацією ВООЗ складає: 
A. 800-1000 мг 
B. 600 мг 
C. 2000 мг 
D. 2500 мг 
E. 1200 мг 

247. Оптимальним джерелом надходження кальцію є молочні продукти. Вміст кальцію в 100 г: 
A. Коров’ячого молока та сиру – 120 мг, твердого сиру – 1200 мг  
B. Коров’ячого молока та сиру – 12 мг, твердого сиру – 120 мг  
C. Коров’ячого молока та сиру – 1200 мг, твердого сиру – 120 мг  
D. Коров’ячого молока, сиру, твердого сиру – 1200 мг  
E. Коров’ячого молока,  сиру, твердого сиру – 120 мг  

248. Добова потреба дорослої людини (від 25 до 50 років) у фторі за рекомендацією ВООЗ складає: 
A. 1,5-4 мг (оптимально 1,8 мг/добу) 
B. 8-10 мг (оптимально 9 мг/добу) 
C. 0,5-1 мг (оптимально 0,7 мг/добу) 
D. 15-40 мг (оптимально 18 мг/добу) 
E. 150-400 мг (оптимально 180 мг/добу) 

249. Харчові продукти, збагачені фтором: 
A. Скумбрія, тунець, хек 
B. Молоко, сир, твердий сир 
C. Сир м’який (камамбер, брі), камбала, бринза 
D. Горіхи, морська капуста, бобові 
E. Печінка, м'ясо, бобові 

250. Основним заходом екзогенної індивідуальної профілактики захворювань тканин пародонта є: 
A. Раціональна гігієна порожнини рота 
B. Санація порожнини рота 
C. Раціональне харчування 
D. Професійна гігієна порожнини рота 
E. Вчасне лікування запальних змін у яснах 

251. Хвора З., 29-ти років, звернулась з метою профілактичного огляду. Об’єктивно: слизова оболонка ясен блідо-рожевого 
кольору. Пародонтальні кишені 2-3 мм, серозний ексудат. Зуби нерухомі. РМА – 12%. РВІ – 0 балів. Індекс Green-Vermillion – 
0,7 балів. КПУ – 7 балів. Встановлено діагноз: Генералізований пародонтит, І ступінь, ремісія, симптоматичний катаральний 
гінгівіт. Які засоби індивідуальної гігієни доцільно призначити в першу чергу? 

A. Пасти, що містять фтор і кальцій 
B. Пасти, що містять рослинні компоненти 
C. Пасти, що містять ферменти 
D. Пасти, що містять антибактеріальні компоненти 
E. Пасти з відбілюючим ефектом 

252. Хвора Д., 34-х років, звернулась зі скаргами на кровоточивість ясен. Об’єктивно: слизова оболонка маргінального краю 
ясен ціанотична. Пародонтальні кишені 2-3 мм, серозний ексудат. Зуби нерухомі. РМА – 37%. РВІ – І бал. Індекс Green-
Vermillion – 0,7 балів. КПУ – 1 бал. Встановлено діагноз: Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг, 
симптоматичний катаральний гінгівіт. Які засоби індивідуальної гігієни доцільно призначити в першу чергу? 

A. Пасти, що містять рослинні компоненти 
B. Пасти, що містять фтор і кальцій 
C. Пасти, що містять ферменти 
D. Пасти, що містять антибактеріальні компоненти 
E. Пасти з відбілюючим ефектом 

253. Хвора П., 43-х років, звернулась зі скаргами на болючість та кровоточивість ясен. Об’єктивно: слизова оболонка 
маргінального краю ясен гіперемована. Пародонтальні кишені 2-3 мм, серозний ексудат. Зуби нерухомі. РМА – 57%. РВІ – ІІ 
бали. Індекс Green-Vermillion – 1,0 бал. КПУ – 2 бали. Встановлено діагноз: Генералізований пародонтит, І ступінь, загострений 
перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Які засоби індивідуальної гігієни доцільно призначити в першу чергу? 

A. Пасти, що містять антибактеріальні компоненти 
B. Пасти, що містять рослинні компоненти 
C. Пасти, що містять фтор і кальцій 
D. Пасти, що містять ферменти 
E. Пасти з відбілюючим ефектом  

254. Хворий Х., 40-ка років, скаржиться на чутливість зубів верхньої і нижньої щелепи до хімічних та температурних 
подразників. Об’єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, пародонтальні кишені відсутні. Проба Шіллера-Писарєва негативна. 
Помірна кількість щільних пігментованих зубних відкладень, м’якого зубного нальоту. Шийки зубів не оголені, патологічна 
рухомість зубів відсутня. Встановлено діагноз: Пародонтоз, І ступінь. Використання зубної щітки якої жорсткості показано в 
даному випадку? 

A. «Мedium» 
B. «Soft» 
C. «Extra Soft» 
D. «Hard» 
E. «Extra Hard» 

255. Хворий К., 40-ка років, скаржиться на чутливість зубів верхньої і нижньої щелепи до хімічних та температурних 
подразників. Об’єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, пародонтальні кишені відсутні. Проба Шіллера-Писарєва негативна. 
Помірна кількість щільних пігментованих зубних відкладень, м’якого зубного нальоту. Шийки зубів оголені на 1-1,5 мм, 



80 

патологічна рухомість зубів відсутня. Встановлено діагноз: Пародонтоз, І ступінь. Використання зубної щітки якої жорсткості 
показано в даному випадку? 

A. «Soft» 
B. «Мedium» 
C. «Extra Soft» 
D. «Hard» 
E. «Extra Hard» 

256. У дівчини М., 17-ти років, студентки індустріального коледжу, під час планового профілактичного огляду виявлено 
задовільний стан гігієни порожнини рота. Ясна блідо-рожевого кольору, пародонтальні кишені відсутні, РВІ - 0 балів, РМА - 2,2 
%, скупченість зубів у фронтальній ділянці нижньої щелепи. До якої диспансерної групи слід віднести пацієнтку? 

A. Д2 
B. Диспансеризації не підлягає 
C. Д2 
D. Першої підгрупи Д3 
E. Другої підгрупи Д3 

257. Хвора К., 23-х років, з'явилася на прийом до лікаря через рік після лікування хронічного катарального гінгівіту. Об'єктивно: 
ясна блідо-рожевого кольору, щільно охоплюють шийки зубів, пародонтальні кишені відсутні, РВІ - 0 балів, РМА - 4,4%. Зуби та 
зубні ряди без особливостей. Індекс Green-Vermillion - 0,8 бала. До якої диспансерної групи слід віднести цю пацієнтку? 

A. Д2 
B. Другої підгрупи Д3 
C. Д1 
D. Першої підгрупи Д3 
E. Диспансеризації не підлягає 

258. Хворий В., 28-ми років, звернувся з метою планового профілактичного огляду. Об'єктивно: ясна синюшні, РВІ - ІІ бали, 
РМА - 37%. Скупченість фронтальних зубів нижньої щелепи. Індекс Green- Vermillion - 0,9 бала. Діагноз: Генералізований 
катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, середній ступінь. До якої диспансерної групи слід віднести пацієнта? 

A. Першої підгрупи Д3 
B. Диспансеризації не підлягає 
C. Д1 
D. Д2 
E. Другої підгрупи Д3 

259. До якої диспансерної групи відносять хворих на гінгівіт, генералізований пародонтит, пародонтоз різного ступеня розвитку 
та характеру перебігу, які потребують лікування: 

A. Д3 
B. Д2 
C. Д1 
D. Д4 
E. Підлягають лікуванню, а не диспансеризації 

260. Дівчина Л., 18-ти років, звернулася з метою планового профілактичного огляду. Об'єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, 
пародонтальні кишені відсутні, РВІ - 0 балів, РМА - 0%. Зуби і зубні ряди без особливостей. Індекс Green- Vermillion - 0,5 бала. 
Диспансерний огляд даній пацієнтці необхідний: 

A. 1 раз на рік 
B. Диспансеризації не підлягає 
C. 2 рази на рік 
D. 3-4 рази на рік 
E. 1 раз на 2 роки 

261. Хворий В., 43-х років, звернувся зі скаргами на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об'єктивно: ясна синюшні, РВІ 
- ІІ бали, РМА - 42%. Індекс Green- Vermillion - 1,6 бала. Діагноз: Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг, 
симптоматичний катаральний гінгівіт. Диспансерний огляд та лікування даному пацієнтові необхідні: 

A. 2 рази на рік 
B. Диспансеризації не підлягає 
C. 1 раз на рік 
D. 3-4 рази на рік 
E. 1 раз на 2 роки 

262. Хвора Б., 43-х років, звернулася зі скаргами на кровоточивість ясен. Об'єктивно: ясна синюшні, РВІ - ІІ бали, РМА - 42%. 
Індекс Green-Vermillion - 1,6 бала. Діагноз: Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний 
катаральний гінгівіт. Диспансерний огляд та лікування даній пацієнтці необхідні: 

A. 3-4 рази на рік 
B. 2 рази на рік 
C. Диспансеризації не підлягає 
D. 1 раз на рік 
E. 1 раз на 2 роки 

263. Хворому П., 55-ти років, встановлено діагноз: Пародонтоз, ІІ ступінь. Диспансерний огляд та лікування даному пацієнтові 
необхідні: 

A. 2 рази на рік 
B. Диспансеризації не підлягає 
C. 1 раз на рік 
D. 3-4 рази на рік 
E. 1 раз на 2 роки 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ: 
 

Підсумковий модульний контроль з Модуля 3 дисципліни «Терапевтична стоматологія» складається за умови 
повного відвідування курсу лекції та практичних занять впродовж VІІ та VІІІ семестрів. ПМК приймається на 
останньому практичному занятті згідно з розкладом. 

Підсумковий модульний контроль Модуля 3 складається з тестового контролю 2-го рівня, індивідуального усного 
опитування та індивідуального контролю практичних навичок та їх результатів на фантомі. 

Тестовий контроль 2-го рівня передбачає письмове вирішення 90 тестових завдань, що охоплюють різні розділи 
курсу пропедевтики терапевтичної стоматології (термін письмової роботи - 90 хвилин). 

Критерії оцінки тестового контролю: 
80-85% (72-77 правильні відповіді) – 15 балів. 
86-93% (78-84 правильних відповідей) – 20 балів. 
94% і більше (85 і більше правильних відповідей) – 25 балів. 
Студенти, що не відповіли вірно на 80% (72) тестових завдань, до подальшого складання ПМК не допускаються. 

Мінімальна кількість балів, яку студент може отримати за правильне вирішення 80% тестових завдань, складає 15 балів. 
Індивідуальне письмове опитування проводиться відповідно до переліку теоретичних питань до ПМК. Мінімальна 

кількість балів, яку студент може отримати за правильні відповіді на теоретичні питання, складає 20 балів. 
Критерії оцінки письмового опитування: 
«3» – 20 балів. 
«4» – 25 балів. 
«5» – 30 балів. 
Індивідуальний контроль практичних навичок та їх результатів складається з демонстрації студентом на 

фантомі однієї практичної навички з переліку практичних завдань та робіт до ПМК з дисципліни «Пропедевтика 
терапевтичної стоматології». 

Мінімальна кількість балів, яку студент може отримати за правильне виконання практичного завдання, складає 15 
балів. 

Критерії оцінки практичних навичок: 
«3» – 15 балів. 
«4» – 20 балів. 
«5» – 25 балів. 
 
Критерії оцінювання підсумкового модульного контролю: 
Оцінку "відмінно" одержує студент, який дав не менше 94% правильних відповідей на стандартизовані тестові 

завдання модуля, без помилок відповів на письмові завдання, виконав практичну роботу та обґрунтував одержані результати, 
тобто: всебічно та глибоко засвоїв навчально-програмний матеріал з модуля; в повному об’ємі володіє теоретичними 
знаннями і практичними навичками, без помилок вирішує ситуаційні задачі. 

Оцінку "добре" одержує студент, який дав не менше 86% правильних відповідей на стандартизовані тестові 
завдання, припустився окремих незначних помилок у відповідях на письмові завдання, виконав практичну роботу, але не 
повністю обґрунтував отримані дані, може вирішувати ситуаційні задачі. 

Оцінку "задовільно" одержує студент, який дав не менше 80% правильних відповідей на стандартизовані тестові 
завдання, припустився значних помилок у відповідях на письмові завдання, виконав практичну роботу, з помилками вирішує 
ситуаційні задачі. 

Оцінку "незадовільно" одержує студент, який дав менше 80% правильних відповідей на стандартизовані тестові 
завдання, припустився грубих помилок у відповідях на письмові завдання або взагалі не дав відповідей на них, не виконав 
практичну роботу і не дав правильної інтерпретації її результатів, не вирішує ситуаційних задач. 
 

Мінімальна кількість балів за результатами складання модулю (критерій «склав - не склав модуль»): 121 бал 
71 + 50= 121 бал        121:200 = 60,5 % 
 

Поточний 
контроль (бали) 

Індивідуальна 
робота (бали) 

Підсумковий модульний контроль включає в себе: 
МОДУЛЬ 

№3 Тестовий контроль, 
бали 

Практичні 
навички, бали 

Письмова 
відповідь, бали 

Сума балів 
ПМК=3+4+5 

1 2 3 4 5 6 7 
(100-94% вірних 

відповідей) 
"5" – 25 балів 

"5" – 25 балів "5"- 30 балів 

50-80 балів 
– склав ПМК 

1+2+6 
мін. 121 

(93-86% вірних 
відповідей) 

и4" – 20 балів 

"4" - 20 балів "4" - 25 балів 

Дані з академічного журналу 
(85%-80% вірних 

відповідей) 
"3" –15 балів 

"3" - 15 балів "3"- 20 балів 

Семестрова 
оцінка, бали (мін 

71) 

УІРС 
(6-12 балів) 

(<80%       вірних 
відповідей) 

"2" – 0 балів 

"2" - 0 балів "2" - 0 балів <50 балів –  
НЕ склав ПМК 

Студент, який набрав <56%  не допускається 
до складання теоретичної частини ПМК  

 

БАЖАЄМО УСПІХІВ!!! 
Колектив кафедри терапевтичної стоматології 


