
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІІ КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ 
                                                          „ ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГЯ» 

 1. Пояснювальна записка  
Програма з дисципліни “Терапевтична стоматологія” для вищих медичних навчальних закладів 

України ІV рівня акредитації складена зі спеціальності “Стоматологія” 7.110106 відповідно до освітньо-
кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки  фахівців, 
затверджених наказом МОЗ України від 16.04.03 № 239 згідно нового навчального плану підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” кваліфікації “лікар-стоматолог” за № 929 від 7.12.09. 

Програма складена за такими нормативними документами: 

 новим навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” 
кваліфікації “лікар-стоматолог” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації за спеціальністю 
“Стоматологія” за № 929 від 7.12.2009 р. та в новій редакції 2010 року. 

 освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ) і освітньо-професійною програмою (ОПП) 
підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за № 239 “Про затвердження 
складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 “Медицина”; 

 програмою навчальної дисципліни “Терапевтична стоматологія” для студентів стоматологічних 
факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 7.110106 
“Стоматологія” (Київ, 2011 р.); 

 тимчасовою програмою навчальної дисципліни “Терапевтична стоматологія” для студентів 
вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 7.110106 “Стоматологія” (Київ,2006 р.); 

 типовим планом та наскрізною програмою з виробничої практики для студентів 
стоматологічного факультету вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 7.110106 
“Стоматологія” (Київ 2003 р.); 

 рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, 
затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.2004 за № 152 “Про затвердження рекомендацій щодо 
розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом 
МОЗ України від 12.10.2004 за № 492 “Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо 
розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”; 

 наказом МОЗ України від 31.01.03 за № 148 “Про заходи щодо реалізації положень Болонської 
декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”; 

 інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-
модульної організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України 
як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів: Київ: “Книга плюс”, 2005). 

 наказу ректора НМУ від 17.03.2011 р. за №141 та від 11.05.2011 р. за №242 „Про 
затвердження робочих навчальних планів підготовки фахівців за спеціальностями „Лікувальна справа”, 
„Педіатрія”, „Стоматологія” та ін. на 2011/2012 н. р. 

Завданнями навчальної дисципліни “Терапевтична стоматологія” є: вміння проводити 
обстеження стоматологічного хворого, вивчення провідних синдромів і симптомів у терапевтичній 
стоматології, обґрунтування і формулювання попереднього діагнозу; вміння аналізувати результати 
обстеження стоматологічного хворого та проводити диференціальну діагностику, ставити остаточний 
діагноз основних захворювань, виявляти та ідентифікувати прояви соматичних захворювань в порожнині 
рота, визначати характер та принципи лікування в клініці терапевтичної стоматології, виявляти різні клінічні 
варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань, проводити первинну та вторинну профілактику 
найбільш поширених захворювань у клініці терапевтичної стоматології. 

Згідно з Навчальним планом підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст” із 
кваліфікацією „лікар-стоматолог” у вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації України (2009р.), 
на викладання дисципліни «Терапевтична стоматологія» на третьому курсі  відводиться 270 годин (із них 
180 – аудиторна і 90 – самостійна позааудиторна робота студентів). Вивчення навчальної дисципліни 
«Терапевтична стоматологія» здійснюється на  V та VI семестрі 3-го року навчання.  Програма з 
терапевтичної стоматології  на третьому курсі структурована на 2 модулі, 4 змістових модулі. 

Терапевтична стоматологія як навчальна дисципліна:  
а) ґрунтується на попередньому вивченні студентами анатомії людини; гістології, ембріології та 

цитології, медичної біології, медичної хімії, біологічної та біоорганічної  хімії, мікробіології, вірусології та 
імунології, патологічної анатомії та фізіології й інтегрується з цими дисциплінами;  

б)  закладає основи вивчення студентами  таких клінічних дисциплін, як  терапевтична 
стоматологія 4-го та 5-го року навчання,  дитяча терапевтична стоматологія, ортодонтія; профілактика 
стоматологічних захворювань, 



 

2 

в) базується на вивченні студентами дисциплін терапевтичного профілю:  дитячої терапевтичної 
стоматології , ортопедичної стоматології та інтегрується з цими дисциплінами; 

г) інтегрується з наступними клінічними дисциплінами:  профілактикою стоматологічних 
захворювань, дитячою терапевтичною стоматологією, ортопедичною стоматологією, хірургічною 
стоматологією 

д) формує уявлення про необхідність профілактики стоматологічних захворювань. 
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою 

відповідно до вимог Болонського процесу. 
Програма з дисципліни «Терапевтична стоматологія» структурована на 2 модулі, до складу якого 

входять 4 змістових модулі. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS – 
залікових кредитах, що зараховуються студентам у разі  успішного засвоєння ними відповідного модулю 
(залікового кредиту).  

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у відповідності 
з конкретними цілями та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами. Для оцінювання рівня 
підготовки студентів з боку викладача проводиться  контроль оволодіння практичними навичками, усне 
опитування, розв’язування тестових завдань формату А. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після  завершення вивчення модулю.  
Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною 

шкалою з урахуванням оцінок за поточну навчальну діяльність та підсумковий модульний контроль і має 
визначення за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні. 

Для студентів, які хочуть поліпшити успішність з   терапевтичної стоматології за шкалою ЕСТS, 
підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється додатково за графіком, затвердженим  навчальним 
відділом університету в останні 2 тижні навчального року. 

2. Структура дисципліни „Терапевтична стоматологія” та нарахування балів за поточну 
навчальну діяльність (конвертація традиційних оцінок у бали; оцінка у балах за виконання індивідуальних 
завдань, якщо це передбачено робочою програмою). 

Модуль І (3-й курс). Терапевтична стоматологія 
Всього годин: 120 /4,0 кредити (80 – аудиторна і 40 – самостійна позааудиторна робота 

студентів). 
Модуль ІІ (3-й курс). Терапевтична стоматологія 

Всього годин: 150 5,0 кредити (100 – аудиторна і 50 – самостійна позааудиторна робота 
студентів). 

Основна мета курсу терапевтичної стоматології – оволодіння навичками препарування та 
пломбування каріозних порожнини різних класів, особливостями проведення ендодонтичних втручань в 
постійних зубах. Акцент робиться на особливостях будови постійних зубів, що визначають особливості 
техніки виконання тих або інших стоматологічних маніпуляцій. Практичні заняття є найголовнішою 
частиною даної дисципліни. Кожен студент на практичному занятті виконує препарування і пломбування 
каріозних порожнини різних класів, проводить інструментальну, медикаментозну обробку кореневих 
каналів та їх пломбування різними пломбувальними матеріалами. Кожному студенту надається можливість 
оволодіти необхідними практичними навичками з метою їх подальшого удосконалення в клінічній практиці.  

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є:  
а) лекції; 
б) практичні заняття;  
в) самостійна робота студентів (СРС); 
г) індивідуальна дослідницька робота студента (ІДРС). 
Орієнтовна тривалість практичних занять – 3,5 академічні годин  (Модуль 1) та 3,0 академічні 

години (Модуль 2) 
Тематичні плани лекцій, практичних занять, СРС та ІДРС забезпечують реалізацію у навчальному 

процесі всіх тем, що входять до складу змістових модулів. 
Методика організації практичних занять з терапевтичної стоматології  передбачає: 
- проведення тестування з метою виявлення початкового рівня знань підготовки заняття 
- оволодіння основними стоматологічними маніпуляціями, необхідних при діагностиці та  лікуванні 

карієсу та його ускладнень в постійних зубах  
- формування  відповідальністі студента як майбутнього фахівця за рівень своєї підготовки, її 

удосконалення протягом навчання і професійної діяльності.  
Теми лекційного курсу розкривають найважливіші проблемні питання відповідних розділів 

терапевтичної стоматології. 
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Практичні заняття  
1.Заняття починається з організаційного моменту 5-10 хвилин 
 2. Після цього  протягом 15-20 хвилин проводиться тестовий контроль з метою оцінки вихідного 

рівня знань і визначення ступеня готовності студентів до заняття. 
3.  Протягом  30-35   хвилин  викладач  проводить індивідуальне усне опитування, роз’яснює 

студентам  окремі питання  теми поточного заняття, відповідає на запитання студентів. 
4. Впродовж  60 хвилин студенти самостійно  опрацьовують певні стоматологічні маніпуляції, 

пов’язані з лікуванням карієсу та його ускладнень в   постійних зубах. Викладач контролює роботу 
студентів, дає пояснення, підкреслює особливості  стоматологічних втручань.  

5. На заключному етапі заняття, що триває 20-25 хвилин, викладач здійснює контроль кінцевого 
рівня знань студентів. Закінчуючи практичне заняття, викладач підводить його підсумки, дає студентам 
завдання для самостійної роботи, вказує на вузлові питання наступної теми і пропонує список 
рекомендованої літератури для самостійного опрацювання. 

Для реалізації вищезазначеного на першому занятті кожному студенту надається докладний план 
роботи впродовж семестру, а також забезпечуються умови для його виконання. Цей план включає: 

- перелік теоретичних знань з дисципліни, що має засвоїти студент; 
- алгоритми виконання основних стоматологічних маніпуляцій на пацієнтах, моделях або 

видалених зубах; 
- кількість практичних навичок, яку повинен виконати кожен студент впродовж періоду вивчення 

дисципліни. 
Самостійна робота студентів складає 30% у навчальному плані. Вона передбачає: 
- самостійне опрацювання тем, що не входять до плану лекцій та аудиторних  занять, але 

контролюються та оцінюються викладачем під час проведення підсумкового модульного контролю; 
- підготовку до практичних занять  та підсумкового модульного контролю; 
- індивідуальну дослідницьку роботу, участь у роботі наукового студентського гуртка, науково-

практичних студентських конференціях тощо; 
Викладачі та допоміжний персонал кафедри забезпечують можливість здійснювати СРС до 

підсумкового модульного контролю, проводять контроль та оцінку її виконання. Теми, що винесено на 
самостійне опрацювання, оцінюються тільки під час підсумкового модульного контролю.  

Кафедра терапевтичної стоматології має право здійснювати перерозподіл навчальних 
годин у середині змістових модулів у межах програми залежно від організаційних і технічних 
можливостей, напрямків наукових досліджень, за умови виконання у цілому обсягу вимоги 
дисципліни згідно з кінцевими цілями ОКХ і ОПП за напрямом підготовки та навчальним планом. 

Змістові модулі: 
1. Обстеження стоматологічного хворого з одонтопатололгією. Некаріозні ураження  зубів.  
2. Карієс постійних зубів 
3. Захворювання пульпи зубів. 
4. Захворювання апікального періодонту зубів.  
2. Структура навчальної дисципліни «Терапевтична стоматологія» першого року навчання (3 

курс) та нарахування балів за поточну навчальну діяльність (конвертація традиційних оцінок у бали; оцінка 
у балах за виконання індивідуальних завдань, якщо це передбачено робочою програмою). 
 

 

Кількість годин 

Семестр 
Види 

контролю Всього 
Аудиторних  

СРС 
Лекцій Практичних  

Годин 270 30 150 90   

Кредитів ЕСТS 9,0      

Модуль 1 
 Захворювання 

твердих тканин зуба 

Годин 120 
Кредит 4,0 

10 70 40 V Поточний 
Підсумкови

й  в т.ч.підсумковий 
модульний контроль  

  3,5 8 VΙ 

Модуль 2 
Захворювання 

ендодонта 

Годин 150 
Кредит5,0 

20 80 50 VΙ Поточний 
Підсумкови

й в т.ч. підсумковий 
модульний контроль 

  3,0 8 VΙ 
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Нарахування балів за поточну навчальну діяльність 
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Конвертація у бали традиційних оцінок 

М
ін
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а 
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* 

Традиційні оцінки Бали за 
виконання 
індивідуального 
завдання як виду 
СРС 

„5” „4” „3” „2” 

Модуль 1 
120/4,0 

2 
 

19 6 5 4 1 6 76 

Модуль 2 
150/5,0 

2 26 4,5 3,5 2,5 0,75 3 65 

 * - мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність при 
вивченні даного модулю, щоб бути допущеним до складання підсумкового модульного контролю.  
 

3. Кінцеві цілі вивчення дисципліни „Терапевтична стоматологія” 
Кінцеві цілі дисципліни: 
ПП.0012 Аналізувати результати обстеження стоматологічного хворого. 
ПП.0035 Визначати тактику ведення стоматологічних хворих при найбільш поширених інфекційних 

хворобах. 
ПП.0036 Визначати тактику ведення стоматологічних хворих при основних очних хворобах. 
ПП.0037 Визначати тактику ведення стоматологічного хворого при найбільш поширених 

захворюваннях внутрішніх органів та їх ускладненнях. 
ПП. 0038 Визначати тактику ведення стоматологічного хворого при найбільш поширених 

хірургічних захворюваннях та їх ускладненнях. 
ПП.0042 Визначати фактори ризику основних стоматологічних захворювань. 
ПП.0043 Визначати фармакодинаміку і фармакокінетику препаратів та їх механізм дії. 
ПП.0054 Визначати провідні синдроми і симптоми у терапевтичної стоматології. 
ПП.0056 Визначати характер та принципи лікування в клініці терапевтичної стоматології. 
ПП.0057 Виконувати медичні маніпуляції, що необхідні для надання невідкладної допомоги при 

невідкладних станах. 
ПП.0058 Виконувати медичні маніпуляції, що необхідні для надання невідкладної медичної 

допомоги. 
ПП.0065 Використовувати принцип профілактики стоматологічних захворювань та їх ускладнень. 
ПП.0067 Вирізнити особливості психічного стану стоматологічного пацієнта при захворюваннях, що 

потребують особливої тактики ведення. 
ПП.0068 Вирізнити особливості стану стоматологічного пацієнта при соматичних захворюваннях, 

що потребують особливої тактики ведення. 
ПП.0070 Вирізнити особливості застосування принципів асептики та антисептики у клініці 

терапевтичної стоматології. 
ПП.0078 Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань у клініці 

терапевтичної стоматології. 
ПП.0079 Виявляти та ідентифікувати прояви соматичних захворювань в порожнині рота. 
ПП.0080 Демонструвати вміння ведення облікової та звітної документації у стоматології. 
ПП.0086 Демонструвати володіння методикою застосування стандартів надання стоматологічної 

допомоги у практичній діяльності. 
ПП.0096 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та 

принципами фахової субординації у клініці терапевтичної стоматології. 
ПП.00120 Застосовувати основні принципи асептики, антисептики, знеболювання. 
ПП.00121 Здійснювати епідеміологічний аналіз стоматологічної захворюваності населення. 
ПП.00122 Інтерпретувати вплив факторів навколишнього середовища на загальне та 

стоматологічне здоров’я населення. 
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ПП.00125 Інтерпретувати і враховувати у клінічній стоматологічній практиці особливості клінічної 
фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних груп лікарських засобів. 

ПП.00130 Інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень 
стоматологічного хворого при венерологічних захворюваннях, що потребують особливої тактики ведення 
пацієнта. 

ПП.00146 Обґрунтувати гігієнічні заходи з профілактики стоматологічних захворювань. 
ПП.00147 Обґрунтувати головні показники до призначення, адекватну лікарську форму, шляхи 

введення і взаємодії з іншими медикаментами. 
ПП.00149 Обґрунтувати і формулювати попередній діагноз в клініці терапевтичної стоматології. 
ПП.00159 Обґрунтувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного 

законодавства України. 
ПП.00164 Планувати заходи для запобігання розповсюджування стоматологічних захворювань, 

оцінити їх ефективність. 
ПП.00169 Планувати обстеження стоматологічного хворого при венеричних захворюваннях, що 

потребують особливої тактики ведення пацієнта. 
ПП.00170 Планувати обстеження стоматологічного хворого, інтерпретувати результати 

лабораторних та інструментальних досліджень при найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів 
та їх ускладненнях. 

ПП.00172 Планувати тактику ведення стоматологічного хворого з неврологічною патологією. 
ПП.00177 Провести заходи щодо профілактики основних стоматологічних захворювань. 
ПП.00178 Проводити диференціальну діагностику в клініці терапевтичної стоматології. 
ПП.00190 Проводити обстеження нейростоматологічних хворих. 
ПП.00.193 Проводити обстеження стоматологічного хворого в клініці терапевтичної стоматології. 
ПП.00196 Проводити обстеження хворих функціональними методами. 
ПП.00199 Проводити опитування стоматологічних хворих з метою збору лікарського анамнезу і 

попередження можливість виникнення ускладнень фармакотерапії. 
ПП.00201 Проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених захворювань у 

клініці терапевтичної стоматології. 
ПП.00203 Проводити профілактичні заходи в диспансерній групі з факторами ризику. 
ПП.00204 Проводити синдромну діагностику соматичних захворювань, що потребують особливої 

тактики ведення пацієнта. 
ПП.00206 Проводити терапевтичне лікування основних стоматологічних захворювань. 
ПП.00212 Ставити остаточний діагноз основних захворювань в клініці терапевтичної стоматології. 
ПП.00220 Ставити синдромний діагноз в клініці терапевтичної стоматології. 
ПП.00228 Трактувати загальні принципи лікування хворих з різними дефектами твердих тканин, 

зубних рядів та іншою патологією зубощелепної системи. 
ПП.00232 Трактувати сучасні принципи організації охорони здоров’я. 
ПП.00234 Формулювати синдромний діагноз відповідно до класифікації. 
 

4. Опис модулю 1 дисципліни «Терапевтична стоматологія» 
„ Захворювання твердих тканин зуба ”: 

 
4.1 Конкретні цілі вивчення модуля  1„ Захворювання твердих тканин зуба ”: 

Конкретні цілі: 
Аналізувати необхідність використання тих чи інших методів обстеження стоматологічного хворого, 

їх інформативність та значимість при діагностиці одонтопатології. 
Трактувати результати основних клінічних та додаткових методів обстеження при різних 

одонтологічних захворюваннях. 
Аналізувати причини, механізм та стадії утворення зубних відкладень. 
Пояснювати вибір та механізм видалення зубних відкладень різними методами. 
Аналізувати причини розвитку та механізм утворення дефектів твердих тканин зуба каріозного та 

некаріозного походження. 
Класифікувати каріозні ураження за перебігом, глибиною ураження, клініко-морфологічними 

формами. 
Класифікувати некаріозні ураження в залежності від часу виникнення, перебігу, локалізації, форми.  
Трактувати клінічні прояви різних форм карієсу залежно від патоморфологічних змін тканин зуба. 
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Аналізувати показання до використання різних методів  та матеріалів для лікування карієсу в 
залежності від форми та перебігу патологічного процесу. 

 
 
1.   Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами  медичного фахівця та 

принципами фахової субординації у клініці   терапевтичної стоматології. 
2.   Демонструвати володіння  стоматологічними маніпуляціями  при лікуванні  зубів: 
- ампутація пульпи постійних зубів; 
- екстирпація пульпи постійних зубів; 
- імпрегнація кореневих каналів; 
- інструментальна обробка кореневих каналів зубів; 
- накладання одонтотропних паст; 
- накладання та видалення тимчасових пломб та герметичних пов’язок при лікуванні карієсу 

пульпіту і періодонтиту; 
- пломбування каріозних порожнин зубів різними пломбувальними матеріалами; 
- пломбування кореневих каналів зубів різними матеріалами; 
- препарування каріозних порожнин зубів з урахуванням виду пломбу вального матеріалу; 
- шліфовка і поліровка пломб з усіх видів пломбувальних матеріалів. 
3. Демонструвати вміння застосовувати основний стоматологічний інструментарій, матеріали та 

використати стоматологічне обладнання в терапевтичній стоматології при: 
- ампутації пульпи зубів; 
- екстирпації пульпи зубів; 
- імпрегнації кореневих каналів; 
- інструментальній обробці кореневих каналів зубів; 
- накладанні одонтотропних паст; 
- накладанні та видаленні тимчасових пломб та герметичних пов’язок при лікуванні карієсу 

пульпіту і періодонтиту; 
- пломбуванні каріозних порожнин зубів різними пломбувальними матеріалами; 
- пломбуванні кореневих каналів зубів різними матеріалами; 
- препаруванні каріозних порожнин зубів з урахуванням виду пломбу вального матеріалу; 
- шліфовці і поліровці пломб з усіх видів пломбувальних матеріалів. 
4. Вирізняти особливості застосування принципів асептики та антисептики в у клініці терапевтичної 

стоматології при: 
- ампутації пульпи зубів; 
- екстирпації пульпи зубів; 
- імпрегнації кореневих каналів; 
- інструментальній обробці кореневих каналів зубів; 
- накладанні одонтотропних паст; 
- накладанні та видаленні тимчасових пломб та герметичних пов’язок при лікуванні карієсу 

пульпіту і періодонтиту; 
- пломбуванні каріозних порожнин зубів різними пломбувальними матеріалами; 
- пломбуванні кореневих каналів зубів різними матеріалами; 
- препаруванні каріозних порожнин зубів з урахуванням виду пломбу вального матеріалу; 
- шліфовці і поліровці пломб з усіх видів пломбувальних матеріалів. 
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4.2 Структура залікового кредиту-модулю 1 Захворювання твердих тканин зуба 
Всього годин: 120/4,0 кредити 

(лекції – 10 годин, практичні заняття -70, СРС – 40 год.) 

Теми Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна 
Робота 

ІДСР 

МОДУЛЬ 1 
Змістовий модуль  1. Обстеження стоматологічного хворого з одонтопатололгією. Некаріозні 

ураження  зубів. 

Тема  № 1: Організація стоматологічної 
допомоги в Україні. Організація та обладнання 
стоматологічного кабінету. Оснащення 
робочого місця лікаря-стоматолога. 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

3,5 1  

Тема  № 2: Схема обстеження 
стоматологічного хворого. Медична 
документація. 

3,5 1  

Тема  № 3: Основні та допоміжні методи 
обстеження хворого в клініці терапевтичної 
стоматології. 

3,5 1  

Тема  № 4: Зубний наліт та камінь. Виявлення, 
способи видалення. Проведення професійної 
гігієни. 

3,5 1  

Тема  № 5: Клініка, діагностика, диф. 
діагностика та лікування уражень твердих 
тканин зуба некаріозного походження (заняття 
№1). 

3,5 1  

Тема  № 6: Клініка, діагностика, диф. 
діагностика та лікування уражень твердих 
тканин зуба некаріозного походження (заняття 
№2). 

3,5 1  

Тема  № 7: Зміни кольору зубів (дисколорити). 
Причини, види. Методи усунення. 

3,5 1  

ВСЬОГО: 4 24,5 7  

Змістовий модуль  2. Карієс постійних зубів 

Тема  № 8 Клініка, діагностика, диф. 
діагностика, лікування початкового карієсу. 
Ремінералізуюча терапія. Види. Механізм дії. 

2        3,5           1  

Тема №9 Знеболювання при препаруванні 
твердих тканин зуба. 

3,5 1  

 Тема №10 Клініка, діагностика, диф. 
діагностика, лікування поверхневого  карієсу. 

2 3,5 1  

Тема №11Клініка, діагностика, диф. 
діагностика, лікування середнього  карієсу. 

3,5 1  

Тема №12 Клініка, діагностика, диф. 
діагностика, лікування гострого  глибокого 
карієсу. Види лікувальних паст, механізм дії. 

3,5 1  

Тема №13 Клініка, діагностика, диф. 
діагностика, лікування хронічного глибокого 
карієсу. 

3,5 1  

Тема №14 Особливості лікування карієсу 
контактних (апроксимальних) поверхонь зубів 

2 3,5 1  

Тема №15 Вибір пломбувального матеріалу 
при лікуванні карієсу різних класів (цементи, 
амальгами) 

3,5 1  

Тема №16 Вибір пломбувального матеріалу 
при лікуванні карієсу різних класів (композити) 

3,5 1  
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Тема №17 Множинний карієс. Загальне 
лікування карієсу зубів. Профілактика. 

3,5 1  

Тема №18 Помилки та ускладнення при 
лікуванні карієсу зубів. 

3,5 1  

Тема №19 Патологічна анатомія карієсу зубів  3,5 1 
 

 

ВCЬОГО: 6 42 12  

Консультації по ПМК № 1  2   

Підсумковий модульний контроль  3,5 8  

ВСЬОГО МОДУЛЬ №1: 120 10 70 27+10* 3 

Прим. *10 годин на самостійне опрацювання тем, що не входять до плану аудиторних занять. 
 

4.3 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 3 ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ   
МОДУЛЬ 1 
V семестр 

Кількість годин -10 

№ п/п Тема лекції Кількість годин 

1. Ураження твердих тканин зубів некаріозного походження 2 

2. Етіологія та патогенез карієсу. Теорії розвитку карієсу. Внесок сучасних вчених в 
розробку проблеми патогенезу карієсу (сучасний погляд на проблему). 

2 

3. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика карієсу 
зубів. Основні принципи лікування карієсу. 

2 

4. Консервативне (ремінералізуюча терапія) та хірургічне лікування карієсу. 
Медикаментозна терапія. Особливості лікування апароксимального карієсу. 

2 

5. Сучасні пломбувальні матеріали, вибір матеріалу для пломбування каріозних 
порожнин різних класів  

2 

 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ З ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ  
МОДУЛЬ 1 
V семестр 

Кількість годин –  70  

№ 
п/п 

Назва теми 
 

Кількість 
годин 

1. Організація стоматологічної допомоги в Україні. Організація та обладнання стоматологічного 
кабінету. Оснащення робочого місця лікаря-стоматолога. 

3,5 

2. Схема обстеження стоматологічного хворого. Медична документація. 3,5 

3.  Основні та допоміжні методи обстеження хворого в клініці терапевтичної стоматології.  3,5 

4 Зубний наліт та камінь. Виявлення, способи видалення. Проведення професійної гігієни. 3,5 

5. Клініка, діагностика, диф. діагностика та лікування уражень твердих тканин зуба некаріозного 
походження (заняття №1). 

3,5 

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

3,5 

7. Зміни кольору зубів (дисколорити). Причини, види. Методи усунення. 3,5 

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

3,5 

9. Знеболювання при препаруванні твердих тканин зуба. 3,5 

10. Клініка, діагностика, диф. діагностика, лікування поверхневого  карієсу. 3,5 

11. Клініка, діагностика, диф. діагностика, лікування середнього  карієсу. 3,5 

12. Клініка, діагностика, диф. діагностика, лікування гострого  глибокого карієсу. Види 
лікувальних паст, механізм дії. 

3,5 
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13. Клініка, діагностика, диф. діагностика, лікування хронічного глибокого карієсу. 3,5 

14. Особливості лікування карієсу контактних (апроксимальних) поверхонь зубів 3,5 

15. Вибір пломбувального матеріалу при лікуванні карієсу різних класів (цементи, амальгами) 3,5 

16. Вибір пломбувального матеріалу при лікуванні карієсу різних класів (композити) 3,5 

17. Множинний карієс. Загальне лікування карієсу зубів. Профілактика. 3,5 

18. Помилки та ускладнення при лікуванні карієсу зубів. 3,5 

19. Патологічна анатомія карієсу зубів 3,5 

20. ПМК 3,5 

Всього                                                                                                                                                      70  
4.5 Види самостійної роботи студентів з дисципліни: 

«ТЕРАПЕВТИЧНА  СТОМАТОЛОГІЯ» 
МОДУЛЬ 1 (Кількість годин – 40) 

№ 
п/п 

Тема занять Кількість 
годин 

Види контролю 

1. Підготовка до практичних, семінарських занять (теоретична, 
опрацювання практичних навичок, вмінь),  

номери тем: 1 – 19 

19 Поточний 
на практичних 

заняттях 
2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану 

аудиторних занять, теми: 1 -5 
10 Підсумковий 

модульний 
1. Сучасні альтернативні методи видалення уражених карієсом 
тканин (хімічне і хіміко-механічне препарування каріозних 
порожнини, ультразвукові та лазерні технології) 

2  

2.Техніка естетичної реставрації постійних зубів із застосуванням 
композиційних матеріалів. Оптичні властивості постійних зубів.  

2  

3.Особливості адгезивної техніки пломбування постійних зубів із 
застосуванням композиційних матеріалів. 

2  

4. А.R.Т. , тунельне  лікування карієсу.  Показання, методи 
проведення. 

2  

5. Фізичні методи діагностики та лікування карієсу. 2  

3. Індивідуально-дослідницька самостійна робота, теми: 
1. Нанотехнології в терапевтичній стоматології 
2. Методики альтернативного препарування каріозних порожнин при 
лікуванні карієсу 
3.Особливості відновлення коронок ендодоничнолікованих зубів 

3 Поточний 

4. Підготовка до підсумкового модульного контролю 8 Підсумковий 

 Всього годин  40  

4.6 Перелік індивідуальних завдань (якщо їх виконання при вивченні даного модулю 
передбачено робочою навчальною програмою з дисципліни). 

1. Нанотехнології в терапевтичній стоматології 
2. Методики альтернативного препарування каріозних порожнин при лікуванні карієсу 
3.Особливості відновлення коронок ендодоничнолікованих зубів 
 
4.7 Розподіл балів, які присвоюються студентам* (з приміткою про максимальну і мінімальну 

кількість балів за вивчення модуля, конвертація балів у традиційні оцінки „5”, „4”, „3”, „2” при засвоєнні теми 
модуля, про мінімальну кількість балів для допуску до підсумкового модульного контролю (ПМК) і за 
результатами його складання).   

МОДУЛЬ 1 
Поточна навчальна діяльність: 
Максимальна кількість балів за вивчення модулю:  
120 балів = 114  балів (максимальна кількість балів на практичних заняттях) + 6 балів (ІДСР) 
Мінімальна кількість балів за вивчення модулю: 
19 занять × 4 бали = 76 бали. 
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Конвертація балів у традиційні оцінки 

Традиційна шкала Конвертація у бали 

«5» 6 

«4» 5 

«3» 4 

«2» 1 

 
Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного контролю (ПМК):    76 бали 
4 бали х 19 занять = 76 бали      76: 120= 63 % 
 
Мінімальна кількість балів за результатами складання модулю  
(критерій «склав - не склав модуль»): 114 балів 
76 + 50= 126 балів         126:200 = 63 % 
 
4.8 Перелік теоретичних питань до підсумкового модульного контролю  
 

1. Терапевтична стоматологія, як основна стоматологічна дисципліна. Задачі терапевтичної 
стоматології, взаємозв’язок із загальними клінічними та стоматологічними дисциплінами. Розділи 
терапевтичної стоматології.  

2. Структура стоматологічної поліклініки та її терапевтичного відділення. Оснащення робочого місця 
лікаря-стоматолога. Етика та деонтологія в стоматології. 

3. 3.Обмін речовин в емалі зуба. Проникність емалі. Шляхи надходження речовин до емалі. 
4. Мінералізація емалі зуба, механізм, вплив різних факторів, значення слини. 
5. Розчинність емалі. Вплив ендогенних та екзогенних факторів. Методи визначення, їх клінічне 

значення. 
6. Демінералізація емалі. Механізм, вплив факторів порожнини рота. 
7. Фізіологічна роль слини. Мінералізуюча, захисна та очищувальна функції. 
8. Зубний наліт, зубна бляшка. Склад, механізм утворення, вплив на тверді тканини зубів. 
9. Поверхневі утворення на зубах (кутикула, пелікула, зубна бляшка). Механізм утворення, структура, 

функціональне значення 
10. Слина як біологічне середовище порожнини рота. Хімічний склад слини, його зміни під впливом 

ендогенних та екзогенних факторів. 
11. Роль слини у розвитку карієсу зубів. 
12. Хіміко-паразитарна теорія виникнення карієсу, її суть, позитивні сторони, недоліки. 
13. Фізико-хімічна теорія виникнення карієсу Д.А.Ентіна, її суть, позитивні сторони, недоліки. 
14. Теорії виникнення карієсу зубів І.Г.Лукомського, О.Є.Шарпенака, їх суть, позитивні сторони, 

недоліки. 
15. Сучасні уявлення про розвиток карієсу зубів (праці Є.В.Боровського, В.К.Леонтьєва). 
16. Робоча концепція виникнення карієсу А.І.Рибакова. 
17. Принципи та схема обстеження стоматологічного хворого. Значення та інформативність 

суб’єктивного методу обстеження, послідовність його проведення. 
18. Основні методи об’єктивного обстеження стоматологічного пацієнта: методика проведення, їх 

інформативність та значення.  
19. Додаткові методи об’єктивного обстеження стоматологічного пацієнта: методика проведення, 

інтерпретація результатів. 
20. Медична документація терапевтичного прийому: правила заповнення. Медична карта 

стоматологічного хворого (ф.043/О) – медичний, науковий та юридичний документ. 
21. Гігієна порожнини рота. Засоби та методи. Значення зубної бляшки в патогенезі карієсу зубів. 
22. Визначення гігієнічного індексу за Федоровим-Володкіною, якісна і кількісна характеристика, 

інтерпретація результатів. 
23. Визначення гігієнічного індексу за Green-Vermillion, інтерпретація результатів. 
24. Зубні нашарування. Види, склад. Механізм утворення зубного нальоту та зубного каменю. 

Значення зубної бляшки у виникненні карієсу. 
25. Поняття професіональної чистки зубів. Визначення, методи видалення зубних відкладень, засоби 

та інструменти. 
26. Класифікація некаріозних уражень зубів. 
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27. Флюороз зубів. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування 
та профілактика. 

28. Гіпоплазія зубів. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування 
та профілактика. 

29. Підвищена чутливість (гіперестезія) твердих тканин зубів. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
диференційна діагностика, лікування. 

30. Клиноподібні дефекти. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 
лікування. 

31. Некроз твердих тканин зубів. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 
діагностика, лікування. 

32. Ерозія емалі. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 
33. Стирання твердих тканин зубів. Причини, розвиток, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, профілактика та лікування. 
34. Карієс зуба. Розповсюдженість та інтенсивність карієсу. Вплив факторів зовнішнього середовища 

на розповсюдженість карієсу. 
35. Значення мікроорганізмів у розвитку карієсу зубів. 
36. Мікроорганізми порожнини рота в нормі, зміни їх складу під впливом зовнішніх та внутрішніх 

факторів. 
37. Початковий карієс. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна діагностика, лікування.  
38. Поверхзневий карієс. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна діагностика, 

лікування. 
39. Середній карієс. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
40. Хронічний глибокий карієс. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна діагностика, 

лікування. 
41. Гострий глибокий карієс. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна діагностика, 

лікування. 
42. Ремінералізуюча терапія початкового карієсу. Види, механізм дії, показання, методика лікування. 

Фізичні методи лікування. 
43. Ремінералізуюча терапія карієсу. Застосування препаратів фтору, механізм дії, види препаратів, 

методика лікування. 
44. Помилки та ускладнення при препаруванні каріозних порожнин. Методи запобігання. 
45. Помилки та ускладнення при діагностиці та лікуванні карієсу. 
46. Лікування карієсу: пломбування цинк-фосфатними, сілікатними   та силіко-фосфатними  

цементами. Фізико-механічні властивості, показання до застосування, техніка пломбування. 
47. Лікування карієсу: пломбування цинк-евгенольними  цементами. Склад, властивості, показання до 

застосування. 
48. Лікування карієсу: пломбування амальгамою. Фізичні властивості, показання до застосування, 

методика пломбування. 
49. Лікування карієсу: пломбування склоіономерними цементами, склад, показання до застосування, 

техніка пломбування. 
50. Лікування карієсу: пломбування композиційними пломбувальними матеріалами. Класифікація, 

особливості будови, властивості, показання до застосування. 
51. Лікування карієсу: пломбування композиційними матеріалами світлової полімеризації. Склад, 

фізико-механічні властивості, методика пломбування. 
52. Кислотне протравлювання емалі і дентину. Показання, види, кондиціонери, методика тотального 

протравлювання. 
53. Адгезивні системи композиційних матеріалів. Основні види, методика застосування адгезивних 

систем четвертого покоління. 
54. Адгезивні системи композиційних матеріалів. Основні види, методика застосування адгезивних 

систем п’ятого покоління. 
55. Адгезивні системи композиційних матеріалів. Основні види, методика застосування адгезивних 

систем шостого- сьомого покоління. 
56. Механізм і методика утворення гібридної зони дентину, значення при пломбуванні композиційними 

матеріалами. 
57. Помилки та ускладнення при пломбуванні різними пломбувальними матеріалами (цементи, 

амальгама). 
58. Помилки та ускладнення при роботі з композиційними методами хімічної полімеризації. 
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59. Помилки та ускладнення при роботі з композиційними матеріалами світлової полімеризації. 
60. Контактний пункт, визначення, функціональне значення, показання до відновлення, техніка 

відновлення. 
61. Сендвіч-техніка при лікуванні карієсу. Види, суть, методика проведення. 
62. Дисколоріти зубів та методи їх усунення. 

Орієнтовний перелік практичних навичок для засвоєння знань модуля 1 
 

Змістовний модуль 1. “Обстеження стоматологічного хворого з одонтопатологією. Некаріозні 
ураження зубів”. 

1. Вміти обладнати стоматологічний кабінет і забезпечити його функціонування з дотриманням 
гігієнічних вимог та основ ергономік 

2. и в стоматології. 
3. Використовувати правила техніки безпеки в роботі з електричними приладами, універсальними 

установками та зуболікарськими кріслами, сильнодіючими медикаментозними засобами, дрібним 
ендодонтичним інструментарієм. 

4. Надати лікарську допомогу при непритомності, колапсі, шоці, алергічних реакціях, гіпертонічному 
кризі. 

5. Провести суб’єктивне обстеження пацієнта: зібрати скарги, анамнез захворювання і життя.  
6. Провести основні методи об’єктивного обстеження: зовнішній огляд пацієнта, огляд присінка та 

власне порожнини рота. 
7. Провести обстеження місця захворювання: огляд каріозної порожнини, зондування, перкусію, 

пальпацію. 
8. Провести допоміжні методи обстеження пацієнта: термодіагностику, ЕОД, карієс-маркування 

(вітальне фарбування) тощо. 
9. Дати оцінку результатів допоміжних методів обстеження пацієнта: термодіагностики, ЕОД, карієс-

маркування (вітальне фарбування) тощо. 
10. Оцінити результати клінічних аналізів крові та сечі. 
11. Заповнити амбулаторну карту стоматологічного хворого, листок щоденного обліку пацієнтів. 
12. Виписати направлення в фізіотерапевтичний кабінет, на консультацію до інших спеціалістів, на 

рентгенологічне, алергологічне обстеження. 
13. Провести визначення гігієнічного індексу за Федоровим-Володкіною та дати оцінку стану гігієни 

порожнини рота. 
14. Провести визначення гігієнічного індексу за Green-Vermillion та дати оцінку стану гігієни 

порожнини рота. 
15. Провести видалення зубного нальоту, та зубного каменю різними способами: механічним, 

фізичним, хімічним. 
16. Провести професійну гігієну порожнини рота. 
17. Провести оцінку ефективності гігієни порожнини рота. 
18. Діагностувати некаріозні ураження, що виникають до прорізування зубів: гіпоплазія, гіперплазію, 

флюороз зубів тощо. 
19.  Діагностувати некаріозні ураження, що виникають після прорізування зубів: травматичні 

ураження, хімічні ураження, ерозія емалі, гіперестезія, клиноподібний дефект. 
 
Змістовний модуль 2. “Карієс зубів». 
1. Визначити розповсюдженість, інтенсивність та приріст інтенсивності карієсу. 
2. Визначити стан резистентності емалі (тест емалевої резистентності). 
3. Діагностувати гострий та хронічний початковий, поверхневий, середній, глибокий карієс, 

використовуючи основні та додаткові методи обстеження. 
4. Провести внутрішньосиндромну диференціальну діагностику різних форм карієсу. 
5. Діагностувати вторинний карієс депульпованих та недепульпованих зубів, використовуючи 

основні та додаткові методи обстеження. 
6. Діагностувати квітучий карієс, використовуючи основні та додаткові методи обстеження. 
7. Призначити загальне лікування квітучого карієсу. 
8. Призначити і провести неоперативне лікування гострого початкового карієсу (ремінералізуючу 

терапію). 
9. Призначити і провести оперативне лікування різних форм карієсу. 
10. Виконати аплікаційне, інфільтраційне, провідникове, інтралігаментарне, підокісне знеболення. 
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11. Призначити і провести односеансний метод лікування гострого глибокого карієсу з 
використанням одонтотропних паст. 

12. Призначити і провести двохсеансний метод лікування гострого глибокого карієсу з використанням 
одонтотропних паст. 

13. Призначити по показанням фізичні методи при комплексному лікуванні карієсу та некаріозних 
уражень зубів. 

14. Призначити профілактичні заходи та провести профілактичні маніпуляції для запобігання 
виникнення карієсу; 

15. Виявити помилки та ускладнення при діагностиці та лікуванні карієсу, використовуючи основні та 
додаткові методи обстеження, провести їх усунення. 
 

4.9 Перелік практичних завдань та робіт до підсумкового модульного контролю 
1. Вміти  визначати кислотостійкість емалі зубів (ТЕР, СRТ-тест, КВШРЕ) 
2. Вміти проводити діагностику карієсу  та некаріозних уражень за допомогою барвників. 
3.Володіти технікою проведення електроодонтодіагностики. 
4.Володіти технікою проведення покриття зубів лікувальними та профілактичними лаками,  гелями. 
5.Вміти проводити  препарування каріозних порожнин І класу в постійних зубах з урахуванням виду 

пломбувального матеріалу. 
6. Вміти проводити препарування каріозних порожнин II класу в постійних зубах з урахуванням 

виду пломбувального матеріалу. 
7. Вміти проводити препарування каріозних порожнин III класу в постійних зубах з урахуванням 

виду пломбувального матеріалу. 
8. Вміти проводити препарування каріозних порожнин IV класу в постійних зубах з урахуванням 

виду пломбувального матеріалу 
9. Вміти проводити препарування каріозних порожнин V класу в постійних зубах з урахуванням 

виду пломбувального матеріалу. 
10. Володіти технікою травлення емалі та дентіну під композиційні матеріали. 
11. Володіти технікою нанесення адгезивних систем для дентину та емалі. 
12. Володіти сендвіч технікою пломбування каріозних порожнин. 
13. Володіти технікою внесення прокладок з гідроокискальційвмісних паст (накладання 

одонтотропних паст). 
14.Вміти проводити накладання та видалення тимчасових пломб та герметичних пов`язок при 

лікуванні карієсу, пульпіту та періодонтиту. 
15. Володіти технікою пломбування каріозних порожнин постійних зубів  I класу різними 

пломбувальними матеріалами. 
16. Володіти технікою пломбування каріозних порожнин II класу з відновленням контактного пункту 

в  постійних зубах різними пломбувальними матеріалами. 
17. Володіти технікою пломбування каріозних порожнин III класу з відновленням контактного пункту 

в  постійних зубах різними пломбувальними матеріалами. 
18.Володіти технікою пломбування каріозних порожнин IV класу в постійних зубах з відновленням 

ріжучого краю різними пломбувальними матеріалами. 
19. Володіти технікою пломбування каріозних порожнин V класу в постійних зубах різними 

пломбувальними матеріалами. 
20.Вмітим проводити шліфовку та поліровку пломб з усіх видів пломбувальних матеріалів. 
5. Оцінювання дисципліни* (порядок, методики, засоби та критерії оцінювання поточної 

навчальної діяльності, проведення підсумкового модульного контролю, оцінювання дисципліни в цілому). 
Методики оцінювання поточної навчальної діяльності  
Теоретичні знання:    
1.  Тестовий контроль 2-го рівня  
2.  Індивідуальне усне опитування. 
3.  Вирішення ситуаційних задач. 
4.  Письмовий теоретичний контроль 
Практичні завдання:    
1. Індивідуальний контроль  практичних навичок та їх результатів. 
Методики проведення підсумкового модульного контролю (ПМК) 
1.  Тестовий контроль 2-го рівня  
2.  Індивідуальне усне опитування. 
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3.  Індивідуальний контроль практичних навичок та їх результатів. 
Підсумковий модульний контроль з дисципліни „ Захворювання твердих тканин зуба” 

складається за умови повного відвідування курсу лекції та практичних занять впродовж V семестру. ПМК 
приймається на останньому практичному занятті згідно з розкладом. 

Підсумковий модульний контроль з дисципліни „ Захворювання твердих тканин зуба” 
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 оцінок тестового контролю:  
61-70%  (55-63 правильні відповіді) – 15 балів 
71-80%  ( 64-72  правильних відповідей) – 20 балів 
81% і більше (73 і більше правильних відповідей) – 25 балів 
Студенти, що не відповіли вірно на 61% (55) тестових завдань, до подальшого складання ПМК не 

допускаються. Мінімальна кількість балів, яку студент може отримати за правильне вирішення 61% 
тестових завдань, складає 15 балів. 

Індивідуальне усне опитування проводиться відповідно до переліку теоретичних питань до ПМК.  
Мінімальна кількість балів, яку студент може отримати за правильні відповіді на теоретичні питання, 
складає 15 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 „ Захворювання твердих тканин зуба ”. 

Мінімальна кількість балів, яку студент може отримати за правильне виконання практичного 
завдання, складає 20 балів. 

 
Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною 

шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів, має визначення за системою 
ЕСТS і традиційною шкалою, прийнятою в Україні. 

Конвертація рейтингового балу у шкалу успішності ЕСТS 

Оцінка ЕСТ8 Статистичний показник Границі оцінок ЕСТ8 

А Найкращі 10% 200 - 192 

В Наступні 25% 191 - 170 

С Наступні 30% 169 - 145 

 Наступні 25% 144 - 123 

Е Останні 10% 122 - 114 

Fх Повторна здача 113 - 64 

F Обов'язковий повторний курс навчання 63 - 0 

 
6. Рекомендована література. 

А. ОСНОВНА: 

1.  Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несин О.Ф. Терапевтична 
стоматологія. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис.Т.2.Вид-во Медицина, - 2010, - 544 с. 

2.   Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несін О.Ф. Терапевтична 
стоматологія. Т.2.Вид-во Здоров’я,  - 2010, - 408 с. 

3.  Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., Политун А.М., Сидельникова Л.Ф., Несин А.Ф. Терапевтическая 
стоматология. Кариес. Пульпит. Периодонтит. Ротовой сепсис. Т.2. 2010, 544 с. 

4.  Е.В.Боровский Терапевтическая стоматология,  М.: Медицина, 1989. 

5.  Е.В.Боровский, В.Н. Копейкин, А.А.Колесова Стоматология, М.: Медицина, 1989. 

6.  А.И.Рыбаков, В.С. Иванов Клиника терапевтической стоматологии, М.: Медицина, 1980. 

7.  Ю.Ю.Овруцкий, В.К.Леонтьев Кариес зуба, М.: Медицина, 1986. 

8.  Е.В.Боровский, П.А.Леус Кариес зубов, М.: Медицина, 1979. 

9.  Г.Н.Пахомова Первичная профилактика в стоматологии, М.: Медицина, 1987. 

10. Борисенко А.В. Кариес зубов. - К.: Книга плюс, 2005. - 416 С. 
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11. Борисенко А.В. Секреты лечения кариеса зубов и реставрации зубов. – М.: Книга Плюс, 2005. – 544 
с. 

12. М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко, А.М.Політун, Л.Ф.Сідельнікова, О.Ф.Несин. Терапевтична 
стоматологія, Т.2. – К.: Здоров'я, 2004. – 400 с. 
 

Б. ДОДАТКОВА: 
1. М.И.Грошиков Профилактика и лечение кариеса зуба, М.: Медицина, 1980. 
2. А.И.Рыбакова, А.В.Гранин Профилактика кариеса зубов М.: Медицина, 1976. 
3. В.Р.Окушко Клиническая физиология эмали зубов, Киев: Здоровье, 1984. 
4. Г.И.Разумеева, Е.В.Удовицкая, Н.М.Букреева Первичная профилактика стоматологических 
заболеваний у детей, Киев: Здоровье, 1987. 
5. А.П.Левицкий, И.К.Мизина Зубной налет, Киев: Здоровье 1987. 
6. М.И.Грошиков Некариозные поражения тканей зуба, М.: Медицина, 1985. 
7. А.И.Марченко, Г.Д.Овруцкий, Н.А.Зелинская Иммунология кариеса зуба, Киев: Здоровье, 1991. 
 

7. Опис модулю 2 дисципліни „ Захворювання ендодонта ”: 
7.1 Конкретні цілі вивчення модуля „ Захворювання ендодонта ”: 

 
Конкретні цілі: 
Аналізувати причини виникнення та механізм розвитку запалення пульпи. 
Класифікувати пульпіт за Є.М. Гофунгом, КМІ (1964), МКХ-10. 
Трактувати різні клінічні прояви пульпіту в залежності від патоморфологічних змін, перебігу 

запалення. 
Аналізувати показання до використання різних методів лікування пульпіту залежно від форми, віку, 

наявності супутньої патології та ін. 
Аналізувати причини виникнення та механізм розвитку різних форм періодонтиту інфекційного та 

неінфекційного походження. 
Класифікувати запалення періодонту за І.Г.Лукомським, М.А. Грошиковим, С.А.Вайндрухом,МКХ-

10. 
Пояснювати клінічні прояви різних форм періодонтиту в залежності від патоморфологічних змін в 

періапікальних тканинах. 
Аналізувати рентгенологічні ознаки змін в періапікальних тканинах та їх діагностичне значення. 
Трактувати вибір методу лікування періодонтиту залежно від форми, перебігу запального процесу. 
Аналізувати причини виникнення помилок та ускладнень при діагностиці та лікуванні періодонтиту, 

знати методи їх запобігання та усунення. 
 
1.  Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами  медичного фахівця та 

принципами фахової субординації у клініці   терапевтичної стоматології. 
2.  Демонструвати виконання стоматологічних маніпуляцій при лікуванні  зубів: 
- ампутація пульпи постійних зубів; 
- екстирпація пульпи постійних зубів; 
- імпрегнація кореневих каналів; 
- інструментальна обробка кореневих каналів зубів; 
- накладання одонтотропних паст; 
- накладання та видалення тимчасових пломб та герметичних пов’язок при лікуванні карієсу 

пульпіту і періодонтиту; 
- пломбування каріозних порожнин зубів різними пломбувальними матеріалами; 
- пломбування кореневих каналів зубів різними матеріалами; 
- препарування каріозних порожнин зубів з урахуванням виду пломбу вального матеріалу; 
- шліфовка і поліровка пломб з усіх видів пломбувальних матеріалів. 
3. Демонструвати вміння застосовувати основний стоматологічний інструментарій, матеріали та 

використати стоматологічне обладнання в терапевтичній стоматології при: 
- ампутації пульпи зубів; 
- екстирпації пульпи зубів; 
- імпрегнації кореневих каналів; 
- інструментальній обробці кореневих каналів зубів; 
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- накладанні одонтотропних паст; 
- накладанні та видаленні тимчасових пломб та герметичних пов’язок при лікуванні карієсу 

пульпіту і періодонтиту; 
- пломбуванні каріозних порожнин зубів різними пломбувальними матеріалами; 
- пломбуванні кореневих каналів зубів різними матеріалами; 
- препаруванні каріозних порожнин зубів з урахуванням виду пломбу вального матеріалу; 
- шліфовці і поліровці пломб з усіх видів пломбувальних матеріалів. 
4. Вирізняти особливості застосування принципів асептики та антисептики в у клініці терапевтичної 

стоматології при: 
- ампутації пульпи зубів; 
- екстирпації пульпи зубів; 
- імпрегнації кореневих каналів; 
- інструментальній обробці кореневих каналів зубів; 
- накладанні одонтотропних паст; 
- накладанні та видаленні тимчасових пломб та герметичних пов’язок при лікуванні карієсу 

пульпіту і періодонтиту; 
- пломбуванні каріозних порожнин зубів різними пломбувальними матеріалами; 
- пломбуванні кореневих каналів зубів різними матеріалами; 
- препаруванні каріозних порожнин зубів з урахуванням виду пломбу вального матеріалу; 
- шліфовці і поліровці пломб з усіх видів пломбувальних матеріалів. 
 
7.2 Структура залікового кредиту-модулю 2 «Захворювання ендодонта» 

Всього годин: 150/5,0 кредити 
(лекції – 20 годин, практичні заняття -80, СРС – 50 год.) 

Теми Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна 
Робота 

ІДСР 

Модуль 2 

Змістовий модуль  3.  Захворювання пульпи зубів 

Тема №1 Загальна симптоматика пульпіту. 
Обстеження хворого на пульпіт. 

 
 
 
 
2 

       3             1  

Тема №2 Клініка, діагностика, диф. діагностика 
гострого пульпіту. 

3 1  

Тема №3 Клініка, діагностика, диф. діагностика 
хронічного  пульпіту. 

3 1  

Тема №4 Клініка, діагностика, диф. діагностика 
загостреного хронічного  пульпіту та пульпіту, 
ускладненого періодонтитом. 

3 1  

Тема №5 Методи лікування пульпіту. Знеболення 
при лікуванні пульпіту. 

2 3 1  

Тема №6 Консервативний (біологічний) метод 
лікування пульпіту: обгрунтування, сутність, 
показання, методика. Медикаментозні засоби та 
механізм їх дії. 

3 1  

Тема № 7 Вітальний хірургічний метод лікування 
пульпіту. Вітальна ампутація, вітальна екстирпація 
пульпи. Інструментальне та медикаментозне 
забезпечення методу. 

2 3 1  

Тема №8 Девітальний хірургічний метод лікування 
пульпіту. Засоби для девіталізації пульпи. 
Механізм дії, негативний вплив на тканини 
періодонту. Показання, техніка проведення 
лікування. 

3 1  

Тема № 9 Ендодонтична обробка кореневих 
каналів та їх пломбування при пульпіті. 
Особливості, методи проведення. 

2 3 1  
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Тема №10 Помилки та ускладнення при лікуванні 
пульпіту (консервативний метод, вітальна 
ампутація). 

3 1  

Тема №11 Помилки та ускладнення при лікуванні 
пульпіту (вітальна та девітальна екстирпація). 

3 1  

Тема №12 Підсумкове заняття з розділу "Пульпіти"  3 1  

ВСЬОГО: 8 36 12  

Змістовий модуль 4. Захворювання апікального періодонту зубів 

Тема №13 Обстеження хворого на періодонтит. 
Методи діагностики періодонтиту. 

2 3 1  

Тема №14 Клініка, діагностика, диф. діагностика 
гострого періодонтиту. 

3 1  

Тема № 15 Клініка, діагностика, диф. діагностика 
хронічного  періодонтиту. 

2 3 1  

Тема №16 Клініка, діагностика, диф. Діагностика 
загостреного хронічного  періодонтиту. 
Рентгенологічна діагностика періодонтитів. 

3 1  

Тема №17 Принципи лікування періодонтиту. 
Механічна обробка кореневих каналів 
(інструменти, техніка застосування).  

2 3 1  

Тема №18 Медикаментозна обробка кореневих 
каналів. Засоби стимуляції регенерації тканини 
періодонту. 

3 1  

Тема №19 Лікування гострого апікального 
періодонтиту. 

2 3 1  

Тема №20 Лікування хронічного  періодонтиту. 3 1  

Тема №21 Лікування загостреного хронічного 
періодонтиту. 

3 1  

Тема №22 Пломбування кореневих каналів при 
лікуванні періодонтитів. 

2 3 1  

Тема №23 Фізичні методи лікування періодонтитів. 
Показання, методи. 

3 1  

Тема №24 Особливості лікування періодонтитів у 
раніше ендодонтично лікованих зубах та в зубах з 
важко прохідними кореневими каналами. 

2 3 1  

Тема №25 Помилки та ускладнення при лікуванні 
періодонтитів. Причини. Засоби усунення та 
профілактики. 

3 1  

Тема № 26 Патологічна анатомія пульпіту та 
періодонтиту 

2 1  

ВСЬОГО: 12 41 14  

Консультації по ПМК №2  2   

Підсумковий модульний контроль  3 8  

ВСЬОГО ГОДИН: 150 20 80 34+12* 4 

Прим. *12 годин на самостійне опрацювання тем, що не входять до плану аудиторних занять. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 3 ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ 
МОДУЛЬ 2 
VІ семестр 

Кількість годин -20 

№ п/п Тема лекції Кількість годин 
1. Етіологія і патогенез пульпіту. Класифікація. Клініка, патологічна анатомія, 

діагностика, диференційна діагностика гострого та хронічного пульпіту. 
2 

2. Лікування пульпіту. Принципи лікування. Біологічний метод лікування пульпіту: 
обгрунтування, показання, групи медикаментозних препаратів, механізм дії, 
методика лікування. 

2 

3. Хірургічний метод лікування пульпіту. Знеболювання при лікуванні пульпіту. 
Вітальна ампутація та екстирпація пульпи: сутність методів, обгрунтування, 
техніка проведення  

2 

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

2 

5. Анатомо-топографічні, структурні та функціональні особливості періодонту. 
Етіологія та патогенез періодонтиту. 

2 

6. Класифікація періодонтиту. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, 
диференційна діагностика гострого та хронічного періодонтиту. 

2 

7. Принципи лікування періодонтиту. Лікування гострого періодонтиту 2 

8. Лікування хронічного періодонтиту. Сучасні принципи ендодонтичної терапії. 
Механічна та медикаментозна обробка кореневих каналів (інструменти, техніка, 
групи препаратів, механізм дії, показання). Засоби стимуляції регенерації 
тканини періодонту у хворих на хронічний періодонтит,   

2 

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

2 

10. Помилки та ускладнення ендодонтичного лікування, їх запобігання та усунення. 
Одонтогенний хроніосепсис. 

2 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ З ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ  

МОДУЛЬ 2 
VІ семестр 

Кількість годин –  80 

№ Назва теми Кількість 
годин 

1. Загальна симптоматика пульпіту. Обстеження хворого на пульпіт. 3 

2. Клініка, діагностика, диф. діагностика гострого пульпіту. 3 

3. Клініка, діагностика, диф. діагностика хронічного  пульпіту. 3 

4. Клініка, діагностика, диф. діагностика загостреного хронічного  пульпіту та пульпіту, 
ускладненого періодонтитом. 

3 

5. Методи лікування пульпіту. Знеболення при лікуванні пульпіту. 3 
6. Консервативний (біологічний) метод лікування пульпіту: обгрунтування, сутність, 

показання, методика. Медикаментозні засоби та механізм їх дії. 
3 

7. Вітальний хірургічний метод лікування пульпіту. Вітальна ампутація, вітальна екстирпація 
пульпи. Інструментальне та медикаментозне забезпечення методу. 

3 

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

3 

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

 

10. Помилки та ускладнення при лікуванні пульпіту (консервативний метод, вітальна 
ампутація). 

3 

11. Помилки та ускладнення при лікуванні пульпіту (вітальна та девітальна екстирпація).  
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12. Підсумкове заняття з розділу "Пульпіти"  3 

 13. Обстеження хворого на періодонтит. Методи діагностики періодонтиту. 3 

    14. Клініка, діагностика, диф. діагностика гострого періодонтиту. 3 

    15. Клініка, діагностика, диф. діагностика хронічного  періодонтиту. 3 

    16. Клініка, діагностика, диф. Діагностика загостреного хронічного  періодонтиту. 
Рентгенологічна діагностика періодонтитів. 

 

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

3 

18. Медикаментозна обробка кореневих каналів. Засоби стимуляції регенерації тканини 
періодонту. 

3 

19. Лікування гострого апікального періодонтиту. 3 

20. Лікування хронічного  періодонтиту. 3 

21. Лікування загостреного хронічного періодонтиту. 3 

22. Пломбування кореневих каналів при лікуванні періодонтитів. 3 

23. Фізичні методи лікування періодонтитів. Показання, методи. 3 

24. Особливості лікування періодонтитів у раніше ендодонтично лікованих зубах та в зубах з 
важко прохідними кореневими каналами. 

3 

25. Помилки та ускладнення при лікуванні періодонтитів. Причини. Засоби усунення та 
профілактики. 

3 

26. Патологічна анатомія пульпіту та періодонтиту 2 

27. ПМК 3 

 
Види самостійної роботи студентів з дисципліни: 

«ТЕРАПЕВТИЧНА  СТОМАТОЛОГІЯ» 
МОДУЛЬ 2 (Кількість годин – 50) 

№ 
п/п 

Тема занять Кількість 
годин 

Види контролю 

1. Підготовка до практичних, семінарських занять (теоретична, 
опрацювання практичних навичок, вмінь),  

номери тем: 1 – 26 

26 Поточний 
на практичних 

заняттях 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану 
аудиторних занять, теми: 1 -6 

12 Підсумковий 
модульний 

1. Больові синдроми  щелепно-лицевої ділянки. Диференціювання 
пульпітного  болю.   

2  

2. Методики інструментальної  (ручної та машинної)  обробки 
кореневого каналу. Модифікаціїх методик  «Step-back», «Crown 
down». 

2  

3. Засоби стимуляції регенерації тканини періодонта у хворих на 
хронічний періодонтит. 

2  

4. Особливості лікування пульпітів та періодонтитів зубів з погано 
прохідними кореневими каналами. 

2  

5. Особливості відновлення зруйнованої коронки зуба після 
проведеного ендодонтичного втручання. 

2  

6. Одонтогенний хроніосепсис. Визначення, розвиток, особливості 
клініки та лікування. 

2  

3. Індивідуально-дослідницька самостійна робота, теми: 
1. Матеріали для прямого покриття пульпи зубу 
2. Електронні методи визначення довжини кореневих каналів  
3.Системи Лі-Ті інструментів для механічної обробки кореневих 
каналів 

4 Поточний 

4. Підготовка до підсумкового модульного контролю 8 Підсумковий 

 Всього годин  50  
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7.3 Перелік індивідуальних завдань (якщо їх виконання при вивченні даного модулю передбачено 
робочою навчальною програмою з дисципліни). 
1. Матеріали для прямого покриття пульпи зубу 
2. Електронні методи визначення довжини кореневих каналів  
3.Системи Nі-Ті інструментів для механічної обробки кореневих каналів 

 
МОДУЛЬ 2 

Поточна навчальна діяльність: 
Максимальна кількість балів за вивчення модулю:  
120 балів = 117  балів (максимальна кількість балів на практичних заняттях) + 3 балів (ІДСР) 
Мінімальна кількість балів за вивчення модулю: 
26 занять × 2,5 бали = 65 бали. 

Конвертація балів у традиційні оцінки 

Традиційна шкала Конвертація у бали 

«5» 4,5 

«4» 3,5 

«3» 2,5 

«2» 0,75 

 
Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного контролю (ПМК):    65 бали 
2,5 бали х 26 занять = 65 бали      76: 120= 54 % 
 
Мінімальна кількість балів за результатами складання модулю  
(критерій «склав - не склав модуль»): 114 балів 
65 + 50= 115 балів         115:200 = 58 % 
 
 
 7.4 Перелік теоретичних питань до підсумкового модульного контролю  
 

1. Пульпа зуба. Вікові особливості та функції. 
2. Пульпа зуба. Гістологічна будова, інервація, кровопостачання. 
3. Класифікація пульпітів. Загальна симптоматика пульпіту. 
4. Етіологія, патогенез гострого та хронічного пульпіту. 
5. Гіперемія пульпи. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна діагностика, 

лікування. 
6. Гострий обмежений пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 
7. Гострий дифузний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 
8. Гострий гнійний пульпіт. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
9. Гострий травматичний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 
10. Хронічний фіброзний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 
11. Хронічний гіпертрофічний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 
12. Хронічний гангренозний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 
13. Хронічний конкрементозний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування.  
14. Загострений хронічний пульпіт. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування.  
15. Пульпіт, ускладнений фокальним періодонтитом. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 
16. Диференціальна діагностика хронічних форм пульпітів. 
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17. Консервативний (біологічний) метод лікування пульпіту: суть, обґрунтування, показання, 
групи медикаментозних препаратів, механізм дії, етапи лікування. 

18. Метод вітальної ампутації пульпи. Суть, обґрунтування, показання, етапи лікування. 
19. Вітальний екстирпаційний метод лікування пульпіту: показання, етапи проведення, 

ускладнення та їх профілактика. 
20. Девітальний метод лікування пульпіту. Суть, механізм дії девіталізуючих паст, показання, 

етапи лікування. 
21. Ендодонтичні інструменти для проходження, розширення та формування кореневих 

каналів. Принципи застосування при лікуванні пульпітів. 
22. Інструментальна обробка кореневих каналів. Основні техніки та їх мидифікуції при лікуванні 

пульпітів . 
23. Медикаментозна обробка кореневих каналів при лікуванні пульпітів: групи медикаментів, 

механізм  дії, показання до застосування. 
24. Матеріали для пломбування кореневих каналів при лікуванні пульпітів, вимоги до них. 
25. Філери та сілери, види, властивості, показання до застосування. 
26. Гутаперча. Властивості, види, показання до застосування. Методика пломбування методом 

центрального штифта. 
27. Пломбування кореневих каналів способом латеральної конденсації гутаперчі. 
28. Пломбування кореневих каналів способом вертикальної конденсації гутаперчі. 
29. Помилки та ускладнення при інструментальній обробці кореневих каналів при лікуванні 

пульпітів 
30. Помилки та ускладнення при лікуванні пульпіту біологічним методом, причини розвитку, 

клініка та їх запобігання. 
31. Помилки та ускладнення при лікуванні пульпіту вітальним методом, причини розвитку, 

клініка та їх запобігання. 
32. Помилки та ускладнення при лікуванні пульпіту девітальним методом, причини розвитку, 

клініка та їх запобігання. 
33. Періодонт. Гістологічна будова, функції. 
34. Періодонт. Вікові особливості будови та функції періодонту. 
35. Етіологія, патогенез гострого верхівкового періодонтиту. 
36. Етіологія, патогенез хронічного верхівкового періодонтиту. 
37. Гострий серозний  верхівковий періодонтит. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, 

диференційна діагностика. 
38.Гострий гнійний верхівковий періодонтит. Клініка, патологічна анатомія,  діагностика, 

диференційна діагностика. 
39. Лікування гострого серозного верхівкового періодонтиту. 
40. Лікування гострого гнійного верхівкового періодонтиту. 
41.Хронічний фіброзний  періодонтит. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна 

діагностика.  
42.Хронічний гранулюючий періодонтит. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференційна 

діагностика.   
43.Хронічний грануломатозний періодонтит. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, 

диференційна діагностика.  
44.Загострений хронічний періодонтит. Клініка, діагностика, диференційна діагностика.    
45.Диференційна діагностика хронічних форм періодонтитів. 
46.Лікування хронічного фіброзного верхівкового періодонтиту. 
47.Лікування хронічного гранулюючого верхівкового періодонтиту. 
48.Лікування хронічного грануломатозного  верхівкового періодонтиту. 
49.Лікування хронічного загостреного хронічного  верхівкового періодонтиту. 
50.Медикаментозна обробка кореневих каналів при лікуванні періодонтитів:  групи медикаментів, 

механізм  дії, показання до застосування. 
51.Застосування протеолітичних ферментів для лікування гострого та загостреного хронічного  

періодонтиту. 
52.Застосування сорбентів при лікуванні періодонтиту. 
53.Ендодонтичні інструменти для проходження, розширення та формування кореневих каналів. 

Принципи застосування при лікуванні періодонтитів. 
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54.Інструментальна обробка кореневих каналів. Основні техніки та їх мидифікуції при лікуванні 
періодонтитів. 

55.Матеріали для пломбування кореневих каналів при лікуванні періодонтитів, вимоги до них. 
56.Фізичні методи лікування періодонтиту. Види, показання, механізм дії  електрофорезу, методика 

використання. 
57.Застосування електричних струмів високої частоти (УВЧ, СВЧ) при лікуванні періодонтиту. Види, 

показання, методика проведення. 
58.Пломбування кореневих каналів гутаперчею. Властивості, види, показання до застосування. 

Методика  пломбування. 
59.Пломбування кореневих каналів термафілом. 
60.Помилки та ускладнення при лікуванні періодонтиту. Причини виникнення, методи усунення та 

запобігання. 
61.Помилки та ускладнення при інструментальній обробці кореневих каналів. 
62.Ускладнення гострого та хронічного періодонтиту. Причини розвитку, їх усунення та 

профілактика. 
 

 
Орієнтовний перелік практичних навичок для засвоєння знань модуля 2 

 
Змістовний модуль 3. “Пульпіт”. 

1. Діагностувати різні за етіологією, патоморфологічними проявами форми гострого та хронічного 
запалення пульпи, використовуючи основні та додаткові методи обстеження. 

2. Надати невідкладну допомогу пацієнту з гострим гнійним пульпітом. 
3. Призначити по показанням та провести лікування пульпіту методом збереження 

життєдіяльності пульпи, використовуючи лікарські речовини різних груп в складі лікувальних паст. 
Виписати рецепти. 

4. Призначити по показанням та провести лікування пульпіту вітальним ампутаційним методом, 
використовуючи лікарські речовини різних груп в складі лікувальних паст. Виписати рецепти. 

5. Призначити по показанням та провести лікування пульпіту вітальним екстирпаційним методом, 
використовуючи лікарські речовини гемостатичної, антисептичної дії. 

6. Призначити по показанням та провести лікування пульпіту девітальним екстирпаційним 
методом. 

7. Призначити по показанням та провести лікування пульпіту девітальним ампутаційним методом, 
використовуючи лікарські речовини різних груп в складі муміфікуючих рідин та паст. Виписати рецепти. 

8. Призначити по показанням та провести лікування пульпіту девітальним комбінованим методом, 
використовуючи лікарські речовини різних груп в складі муміфікуючих рідин та паст. Виписати рецепти. 

9. Провести пломбування каналів, диференційовано обрати силери різних груп для різних 
клінічних ситуацій при лікування пульпітів. 

10.  Пломбувати кореневі канали при лікуванні пульпіту методами центрального штифта, 
вертикальної, холодної та теплої латеральної конденсації гутаперчі. 

11.  Виявити причини помилок та ускладнень і способи їх усунення при пломбуванні кореневих 
каналів. 
 

Змістовний модуль 4. “Періодонтит”. 
1. Діагностувати різні за етіологією, патоморфологічними проявами форми гострого та хронічного 

запалення верхівкового періодонтиту, використовуючи основні та додаткові методи обстеження. 
2. Проводити внутрішньосиндромну диференціальну діагностику різних форм верхівкового 

періодонтиту. 
3. Проводити позасиндромну диференціальну діагностику різних форм верхівкового періодонтиту. 
4. Проводити рентгенологічну діагностику хронічних форм періодонтиту. 
5. Провести поетапне лікування гострих форм верхівкового періодонтиту в залежності від 

етіологічних факторів. 
6. Надати невідкладну допомогу пацієнту з гострим гнійним верхівковим періодонтитом. 
7. Провести поетапне лікування хронічних форм верхівкового періодонтиту в залежності від 

етіологічних факторів, використовуючи різні методи впливу на заапікальне вогнище інфекції. 
8. Призначити та провести лікування хронічного верхівкового періодонтиту в одне відвідування, 

використовуючи сучасні технології обробки та пломбування кореневого каналу. 
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9. Призначити фізичні методи при лікуванні різних форм періодонтиту: внутрішньоканальний 
електрофорез, депофорез, УВЧ-терапію, лазеротерапію, флюктуоризацію, д’Арсонвалізацію. 

10.  Виявляти помилки, допущені в діагностиці та на етапах лікування  періодонтиту, проводити 
маніпуляції для їх усунення. 

 
 

7.5 Перелік практичних завдань та робіт до підсумкового модульного контролю 
1 . Володіти технікою внесення прокладок з гідроокискальційвмісних паст (накладання одонтотропних 

паст). 
2.Вміти проводити накладання та видалення тимчасових пломб та герметичних пов`язок при 

лікуванні карієсу, пульпіту та періодонтиту. 
3. Володіти технікою проведення ампутації пульпи постійних зубів. 
4. Володіти технікою проведення екстирпації пульпи постійних зубів. 
5. Володіти технікою механічної обробки кореневих каналів в постійних зубах. 
6.Володіти технікою медикаментозної обробки кореневих каналів в постійних зубах. 
7. Володіти техніко проведення інтрадентального електрофорезу.  
8. Володіти технікою пломбування кореневих каналів цементами. 
9. Володіти технікою пломбування кореневих каналів пастами в постійних зубах. 
10.Володіти технікою пломбування кореневих каналів гутаперчею в постійних зубах. 

 
8. Оцінювання дисципліни* (порядок, методики, засоби та критерії оцінювання поточної 

навчальної діяльності, проведення підсумкового модульного контролю, оцінювання дисципліни в цілому). 
Методики оцінювання поточної навчальної діяльності  
Теоретичні знання:    
1.  Тестовий контроль 2-го рівня  
2.  Індивідуальне усне опитування. 
3.  Вирішення ситуаційних задач. 
4.  Письмовий теоретичний контроль 
Практичні завдання:    
1. Індивідуальний контроль  практичних навичок та їх результатів. 
Методики проведення підсумкового модульного контролю (ПМК) 
1.  Тестовий контроль 2-го рівня  
2.  Індивідуальне усне опитування. 
3.  Індивідуальний контроль практичних навичок та їх результатів. 
Підсумковий модульний контроль з дисципліни „ Захворювання ендодонта ” складається за 

умови повного відвідування курсу лекції та практичних занять впродовж VΙ семестру. ПМК приймається 
на останньому практичному занятті згідно з розкладом. 

Підсумковий модульний контроль з дисципліни „ Захворювання ендодонта ” складається з 
тестового контролю 2-го рівня, індивідуального усного опитування та індивідуального контролю практичних 
навичок та їх результатів. 

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 оцінок тестового контролю:  
61-70%  (55-63 правильні відповіді) – 15 балів 
71-80%  ( 64-72  правильних відповідей) – 20 балів 
81% і більше (73 і більше правильних відповідей) – 25 балів 
Студенти, що не відповіли вірно на 61% (55) тестових завдань, до подальшого складання ПМК не 

допускаються. Мінімальна кількість балів, яку студент може отримати за правильне вирішення 61% 
тестових завдань, складає 15 балів. 

Індивідуальне усне опитування проводиться відповідно до переліку теоретичних питань до ПМК.  
Мінімальна кількість балів, яку студент може отримати за правильні відповіді на теоретичні питання, 
складає 15 балів. 

Індивідуальний контроль практичних навичок та їх результатів складається з демонстрації 
студентом однієї практичної навички з переліку практичних завдань та робіт до ПМК з дисципліни „ 
Захворювання ендодонта ”. 

Мінімальна кількість балів, яку студент може отримати за правильне виконання практичного 
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завдання, складає 20 балів. 
 
Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною 

шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів, має визначення за системою 
ЕСТS і традиційною шкалою, прийнятою в Україні. 

Конвертація рейтингового балу у шкалу успішності ЕСТS 

Оцінка ЕСТ8 Статистичний показник Границі оцінок ЕСТ8 

А Найкращі 10% 200 - 192 

В Наступні 25% 191 - 170 

С Наступні 30% 169 - 145 

 Наступні 25% 144 - 123 

Е Останні 10% 122 - 114 

Fх Повторна здача 113 - 64 

F Обов'язковий повторний курс навчання 63 - 0 
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