
 1 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ СТУДЕНТІВ  ІV  КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ 

                                                          „ ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГЯ» 
 

 

                                 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 

 Підготовка лікаря стоматолога в Україні проводиться відповідно до нових 

Галузевих стандартів вищої освіти 1101 "Медицина" за спеціальність 7.110106 

"Стоматологія", затвердженого 28 липня 2003 р. наказом Міністерства освіти і науки 

України №504. 

 Нормативною базою організації навчального процесу у вищих навчальних 

закладах є Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ), Освітньо-професійна 

програма (ОПП) і Стандартизовані засоби діагностики (ЗД), як складові Галузевих 

стандартів вищої освіти України. 

 Викладання розділу "Захворювання пародонта" в більшості вузів України 

проводиться на кафедрах терапевтичної стоматології шляхом читання лекцій, 

проведення практичних занять, організації самостійної позааудиторної роботи 

студентів. 

 Згідно з новим Навчальним планом підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" з кваліфікацією "лікар-стоматолог" у вищих 

навчальних закладах  - V рівнів акредитації України (2003 р.) на викладання 

терапевтичної стоматології розділу "Захворювання пародонта" на 2-му році навчання 

відводиться 180 години - 6 кредитів, в тому числі 10 годин лекцій, 110 годин 

практичних занять, 60 годин СРС. 

 Викладання предмету проводиться на VІІ та VІІІ семестрі.  

 Після закінчення VІІІ семестру студенти складають ПМК 
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У відповідності до блоків змістових модулів освітньо-професійної програми (ОПП) 

кінцеві цілі вивчення дисципліни "терапевтична стоматологія" 2-го року навчання 

розділу "Захворювання пародонта" передбачають: 

 

ПП.0012 Аналізувати результати обстеження стоматологічного  хворого 

ПП.0042 Визначати фактори ризику основних стоматологічних захворювань 

ПП.0054 Визначати провідні синдроми і симптоми у терапевтичній     стоматології 

ПП.0056 Визначити характер та принципи лікування в клініці терапевтичної  

                      стоматології 

ПП.0078 Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених 

захворювань у клініці терапевтичної стоматології 

ПП.096 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами  

                      медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці  

                     терапевтичної стоматології  

ПП.00178 Проводити диференціальну діагностику в клініці терапевтичної  

                      стоматології 

ПП.00193 Проводити обстеження стоматологічного хворого в клініці терапевтичної 

стоматології  

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 
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Конкретні цілі оволодіння предметом "терапевтична стоматологія" 2-го року 

навчання розділу "Захворювання пародонта" згідно змісту освітньо-кваліфікаційної 

характеристики (ОКХ) включають: 

 

Виконувати медичні маніпуляції :  

               - видалення зубних нашарувань  

 

               - діагностичне використання барвників 

 

               - місцеве знеболення при лікуванні захворювань  

                  пародонта 

 

               - медикаментозну обробку уражених ділянок слизової   

                  оболонки порожнини рота та пародонту 

 

               - приготування та накладання твердіючих та  

                   нетвердіючих пов’язок 

 

               - проведення професійної гігієни порожнини рота  
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 Пародонт, визначення. Будова тканин пародонта. Топографо-анатомічні, 

структурні та функціональні особливості тканин пародонта. Анатомія та фізіологія 

пародонта. Будова ясен, періодонта, кістки альвеолярного відростка щелеп. 

Кровопостачання та іннервація пародонта. Функції пародонта. Вікові зміни пародонта. 

Обстеження хворого із захворюваннями пародонта. Анамнез, огляд хворого. Огляд 

порожнини рота і тканин пародонта. Оцінка стану ясен (проба Шіллера-Писарєва, 

оцінка кровоточивості); ясенних та пародонтальних кишень (визначення глибини, 

вмісту, характеру ексудату). Визначення стану зубів та прикусу (патологічна 

рухомість зубів). Виявлення місцевих подразнюючих факторів, травматичної оклюзії. 

Індексна оцінка стану тканин пародонта. Індекси зворотні, незворотні та 

комбіновані. Індекси, що визначають ступінь запалення ясен (індекс ПМА (РМА), 

пародонтальний індекс ПІ (РІ), гінгівальний індекс), ступінь деструкції пародонта, 

кількість бляшок, кількість зубного каменю. Гігієнічні індекси: за S.P.Ramfjord (1967), 

J.Sillness, H.Loe (1964), J.C.Green, J.R.Vermillion (1960), Ю.А.Федоровим і 

В.В.Володкіною (1971). Пародонтальний індекс CPITN - Community Periodontal Index 

of Treatment Needs. Методики визначення індексів. 

Функціональні методи обстеження пародонта (проба В.І.Кулаженко, 

Р.Є.Кавецького, Роттера, пухирна, гістамінова, алергологічні проби), стоматоскопія, 

біомікроскопія, реографія. Лабораторні методи діагностики: цитологічні, 

мікробіологічні, біохімічні та імунологічні, морфологічні. Міграція лейкоцитів у 

порожнину рота за М.А.Ясиновським, цитологічне та мікробіологічне дослідження 

вмісту пародонтальних кишень. 

Класифікації захворювань пародонта (ARPA, ВООЗ тощо). Класифікація 

захворювань пародонта НМУ (М.Ф.Данилевського, 1994). Значення наукових праць 

професорів І.О.Новіка, М.Ф.Данилевського та їх учнів у розвитку сучасної 

пародонтології. 

Етіологія та патогенез захворювань пародонта, значення місцевих факторів у 

механізмі їх розвитку. Місцеві подразники тканин пародонта Значення мікрофлори у 

розвитку захворювань пародонта. 

Значення судинних порушень та мікроциркуляції тканин пародонта в патогенезі 

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

пародонта. Роль порушень обміну речовин, змін імунної, ендокринної, серцево-

судинної, нервової та інших систем у патогенезі генералізованого пародонтиту. 

Структурно-функціональні зміни тканин пародонта при генералізованому 

пародонтиті. Значення праць ДА.Ентіна, А.І.Євдокімова, І.Й.Новика,, 

М.Ф.Данилевського, І.С.Мащенко та інших у вивченні питань етіології і патогенезу 

захворювань пародонта. 

Запальні захворювання пародонта. Гінгівіт, локалізований пародонтит. Етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, принципи лікування. Папіліт, клінічні форми. 

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування 

Гінгівіт, форми (катаральний, виразковий, гіпертрофічний, десквамативний). 

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 

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

діагностика, лікування. 

Дистрофічно-запальні захворювання пародонта. Класифікація дистрофічно-

запальних захворювань пародонта. Клініко-рентгенологічні методи діагностики 

хвороб пародонта. Основні симптомокомплекси генералізованого пародонтиту 

симптоматичний гінгівіт, пародонтальна кишеня, травматична оклюзія, прогресуюча 

резорбція кістки альвеолярного відростка щелеп. Клініко-рентгенологічні та 
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лабораторні показники генералізованого пародонтиту хронічного та загостреного 

перебігу. Диференційна діагностика захворювань пародонта. 

Прогресуючі  ідіопатичні  захворювання  пародонта. Захворювання, що 

супроводжують хвороби крові: лейкоз, циклічна нейтропенія, агранулоцитоз. 

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

гранулома (хвороба Таратинова). Захворювання, що супроводжують порушення 

обміну: хвороба Німанна-Піка, хвороба Гоше, синдром Папійона-Лефевра. Ураження 

пародонта при уроджених захворюваннях: хвороба Дауна, акаталазія, десмодонтоз. 

Принципи та план комплексного лікування генералізованого пародонтиту. 

Усунення місцевих пошкоджуючих факторів. Основні принципи та план лікування 

хворого на генералізований пародонтит. Усунення місцевих пошкоджуючих факторів. 

Місцеві подразники тканин пародонта при генералізованому пародонтиті та методи їх 

усунення. 

Медикаментозне лікування захворювань пародонта. Місцева медикаментозна 

терапія генералізованого пародонтиту хронічного перебігу. Місцева медикаментозна 

терапія генералізованого пародонтиту загостреного перебігу. Помилки та ускладнення 

при лікуванні генералізованого пародонтиту. Протизапальна терапія симптоматичного 

гінгівіту в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту. 

Ортопедичне лікування захворювань пародонта. Методи визначення травматичної 

оклюзії. Усунення травматичної оклюзії. Вибіркове пришліфування зубів. Тимчасове 

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

Хірургічне лікування генералізованого пародонтиту. Кюретаж (кюретаж, відкритий 

кюретаж, вакуум-кюретаж, кріокюретаж). Гінгівотомія. Гінгівектомія (проста, 

радикальна). Клаптеві операції. Операції для формування присінку порожнини рота 

(френулотомія, френулектомія, пластика присінку тощо). 

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування пародонтозу. 

Фізіотерапевтичні методи лікування захворювань пародонта. Електролікування: 

постійний струм (електрофорез, вакуум електрофорез); імпульсний струм низької 

частоти і низької напруги (діадинамотерапія, флюктуоризація); імпульсні струми 

високої, ультрависокої та надвисокої частоти (дарсонвалізація, діатермія, 

діатермокоагуляція, електроритмотерапія, УВЧ-терапія, мікрохвильова терапія). 

Ультразвукова терапія. Аероіонотерапія. Світлолікування (УФ-терапія, лазерна 

терапія). Вакуум-терапія. Гідротерапія. Масаж. Тепло- та холодолікування. 

Магнітотерапія. Оксигенотерапія. 

Загальне лікування захворювань пародонта. Антибактеріальна та протизапальна 

терапія. Вітамінотерапія. Гіпосенсибілізуюча, імуномодулююча, стимулююча терапія. 

Дієтотерапія. 

Профілактика захворювань пародонта. Основні принципи профілактики 

захворювань пародонта. Масові соціально-профілактичні заходи. Лікарсько-

профілактичні заходи. Індивідуальні профілактичні заходи. Гігієна порожнини рота 

при захворюваннях пародонта. 

Диспансеризація хворих із захворюваннями пародонта. Організація 

пародонтологічного кабінету (відділення). 
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Навчальний план  

з  терапевтичної стоматології 

 

2-й рік навчання (VІІ- VІІІ семестр) 

 

 

Назва 

навчальної 

дисципліни 

Кількість годин Форма 

контролю Кредит Всього Ауд. СРС 

Терапевтична 

стоматологія  

6 180 120 60 

ПМК 

  

Лекції –10 

Практичних 

занять 110 

 

Всього за 2-й рік 6 180 120  60  

 

 

 

 



Модуль 3. “Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. 

Клініка, діагностика, лікування та профілактика” 

 

Змістовний модуль 5. “Хвороби пародонта. Систематика хвороб пародонта. 

Обстеження хворих з патологією тканин пародонта. Запальні захворювання тканин 

пародонта (папіліт, гінгівіт, локалізований пародонтит)”. 

 

Конкретні цілі: 

Знати анатомо-фізіологічні особливості тканин пародонта. 

Класифікувати хвороби тканин пародонта за М.Ф. Данилевським,  

І.С. Мащенко, МКХ-10. 

Пояснювати чинники, що призводять до розвитку захворювань тканин 

пародонта. 

Аналізувати необхідність використання тих чи інших методів обстеження 

хворих з патологією тканин пародонта, їх інформативність та значимість в 

діагностиці хворих. 

Трактувати особливості обстеження хворих із патологією тканин пародонта. 

Трактувати результати клінічного та лабораторного обстеження хворих із 

патологією тканин пародонта. 

Трактувати результати індексної оцінки хворих із патологією тканин 

пародонта. 

Знати класифікацію, етіологію та патогенез запальних захворювань тканин 

пародонта. 

Мати уявлення про патофізіологічні процеси, які виникають в тканинах 

пародонту при запальних процесах. 

Знати клінічні та лабораторні методи обстеження хворих з запальними 

хворобами пародонта. 

Вміти розпізнавати клінічні прояви, перебіг та ступінь тяжкості окремих форм 

папіліту, гінгівіту, локалізованого пародонтиту. 

Вміти оформити медичну картку стоматологічного хворого (форма 043/О), 

поставити попередній діагноз. 

Аналізувати клінічні прояви запальних процесів пародонту для диференційної 

діагностики захворювань. 

Визначити характер та принципи лікування хворих з запальними хворобами 

тканин пародонта. 

Обґрунтувати основні показання для призначення лікарських засобів, 

адекватну лікарську форму, шляхи введення і взаємодії з іншими  медикаментами. 

Визначити фармакодинаміку і фармакокінетику препаратів та їх механізм дії. 

Визначити об’єм профілактичних заходів з метою попередження поширеності 

та ускладнення процесу.. 

 

Тема 46.  

Пародонт. Визначення поняття Анатомія, гістологія, фізіологія пародонта. 

Функції. Захисні механізми. 

Тема 47. 

Класифікація хвороб пародонта. (М.Ф.Данилевського. МКХ-10) Позитивні 

якості та недоліки. 

Тема 48. 

Обстеження хворого з патологією тканин пародонта. Основні клінічні методи. 

R-діагностика хворих з патологією тканин пародонта. Помилки клінічних та 
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рентгенологічних досліджень . 

Тема 49. 

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). Інднкс 

кровоточивості  SBI. 

Тема 50. 

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. 

Тема 51. 

Запальні захворювання пародонта. Катаральний гінгівіт. Етіологія, патогенез, 

клініка, діагностика, диф.діагностика, лікування. 

Тема 52. 

Гіпертрофічний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диф.діагностика, лікування. 

Тема 53. 

Виразково-некротичний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диф.діагностика, лікування. 

Тема 54. 

Локалізований пародонтит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диф.діагностика, лікування. 

Тема 55. 

Контроль засвоєння змістовного модуля № 5. 

 

Змістовний модуль 6. “«Клініка дистрофічно-запальних захворювань тканин 

пародонта (генералізований пародонтит, пародонтоз)”. 

Конкретні цілі: 

Знати етіологію та патогенез запально-дистрофічних та дистрофічних 

процесів в тканинах пародонта. Інтерпретувати прояви захворювань пародонта на 

основі наукових розробок вітчизняних вчених. 

Аналізувати дані основних методів обстеження хворих щодо клінічних 

проявів дистрофічно-запальних захворювань пародонта. 

Пояснювати механізм утворення ясенних та пародонтальних кишень. 

Аналізувати та інтерпретувати результати допоміжних методів обстеження 

хворих із дистрофічно-запальними захворюваннями пародонта. 

Трактувати клінічні прояви пародонтиту залежно від ступеню тяжкості та 

перебігу пародонтиту. 

Аналізувати та виділяти провідні симптоми та синдроми для хворих із 

пародонтитом та пародонтозом. 

Проілюструвати прикладами клінічні прояви пародонтиту різних ступенів 

тяжкості. 

Тема 56 

Запально-деструктивні захворювань пародонта. Клініка, діагностика, диф. 

діагностика генералізованого пародонтита  поч.- І ст. хронічного перебігу. Індексна 

оцінка. Діагностичні проби. Функціональні та лабораторні методи діагностики. 

Тема 57. 
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Клініка, діагностика, диф. діагностика генералізованого пародонтита  поч.- І 

ст. загостреного перебігу. Індексна оцінка. Діагностичні проби. Функціональні та 

лабораторні методи діагностики. 

Тема 58. 

Клініка, діагностика, диф. діагностика генералізованого пародонтита І І .-  

І І І ст. хронічного перебігу. . Індексна оцінка. Діагностичні проби. 

Функціональні та лабораторні методи діагностики. 

Тема 59. 

Клініка, діагностика, диф. діагностика генералізованого пародонтита І І .- 

 І І І ст. загостреного перебігу. . Індексна оцінка. Діагностичні проби. 

Функціональні та лабораторні методи діагностики. 

Тема 60. 

Пародонтоз. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика 

Тема 61. 

Ідіопатичні захворювання тканин пародонта. 

Тема 62. 

Диференціальна діагностика захворювань пародонта: гінгівіт, пародонтит 

(локалізований, генералізований), пародонтоз.  

Тема 63. 

Особливості перебігу генералізованого пародонтиту у хворих з супутньою 

патологією. 

Тема 64. 

Контроль засвоєння змістового модуля №6 

 

Змістовний модуль 7.  «Лікування дистрофічно-запальних захворювань 

тканин пародонта (генералізований пародонтит, пародонтоз)”. 

Конкретні цілі: 

Трактувати характер та принципи лікування хворих із патологією тканин 

пародонта. 

Пояснити визначення ведення хворого із дистрофічно-запальними 

захворюваннями пародонта. 

Трактувати методи та способи місцевих втручань при лікуванні хворих із 

патологією тканин пародонта. 

Трактувати показання до використання медикаментозних засобів щодо 

лікування хворих із патологією тканин пародонта. 

Пояснити визначення ведення хворого із захворюваннями тканин пародонта. 

Трактувати показання до використання фізичних методів в комплексній 

терапії хвороб пародонта. 

Аналізувати помилки та ускладнення, які можуть виникнути під час лікування 

хворих з патологією тканин пародонта. 

Тема 65  

Загальні принципи та план лікування хворих на генералізований пародонтит. 

Складання плану лікування. 

Тема 66. 

Усунення місцевих подразників тканин пародонту. Зубні відкладення: види, 

методи та способи  їх усунення ,  

Тема 67. 

Травматична оклюзія. Методи діагностики, усунення.  

Тема 68. 

Шинування: види, показання до застосування. Сучасні методи шинування 
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зубів. 

Тема 69. 

Місцева медикаментозна терапія генералізованого пародонтиту хронічного 

перебігу. 

Тема 70. 

Місцева медикаментозна терапія генералізованого пародонтиту загостреного  

перебігу. 

Тема 71. 

Хірургічні методи лікування генералізованого пародонтиту (кюретаж, вакуум-

кюретаж, відкритий кюретаж, клаптеві операції ). Пародонтальні пов'язки: склад, 

види, методика застосування.  

Тема 72. 

Сучасні способи ліквідації пародонтальних кишень та рецесії ясен. 

Тема 73. 

Загальна фармакотерапія пародонтиту. Ціль. Різновиди. Групи лікарських 

препаратів. Показання. Механізм дії. Виписування рецептів 

Тема 74. 

Лікування пародонтозу. Методи усунення гіперестезії 

Тема 75. 

Застосування інфрачервоного, ультрафіолетового, лазерного опромінювання 

та біотрону в комплексній терапії хвороб пародонта.  Озонотерапія  захворювань 

пародонта. Показання. Методика. 

Тема 76. 

Сучасні фізіотерапевтичні методи лікування генералізованого пародонтита - 

Vektor-терапія. Показання. Механізм дії. Методика проведення. 

Тема 77. 

Фізичні методи лікування захворювань пародонта. 

Тема 78. 

Особливості лікування хворих із захворюваннями тканин пародонта на тлі  

патології внутрішніх органів та систем. 

Тема 79. 

Особливості перебігу та лікування захворювань пародонта в осіб молодого 

віку та в осіб похилого віку. 

Тема 80. 

Помилки та ускладнення в лікуванні хвороб пародонта  

Тема 81. 

Контроль засвоєння змістового модуля № 7. 

 

Змістовний модуль 8. “Профілактика та диспансеризація хворих із 

захворюваннями тканин пародонта”. 

Конкретні цілі: 

Визначати фактори ризику виникнення хвороб тканин пародонта. 

Обґрунтувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ 

чинного законодавства України. 

Використовувати принципи профілактики хворих із захворюваннями  тканин 

пародонта. 

Проводити первинну та вторинну профілактику захворювань тканин 

пародонта. 

Обґрунтувати та призначати гігієнічні заходи з профілактики захворювань 

тканин пародонта. 
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Визначити диспансерні групи нагляду за пацієнтами із захворюваннями 

тканин пародонта. 

Проводити диспансерний нагляд за хворими із захворюваннями тканин 

пародонта. 

Засвоїти правила заповнення основних нормативних документів по 

диспансеризації хворих із захворюваннями тканин пародонта. 

Тема 82  

Гігієна порожнини рота при захворюваннях пародонту. 

Тема 83. 

Профілактика захворювань тканин пародонту. Етіологічні та патогенетичні 

підходи до профілактики. Суспільні заходи профілактики захворювань пародонта. 

Тема 84. 

Індивідуальні заходи профілактики захворювань пародонта. Вибір засобів 

гігієни для профілактики хвороб пародонта. 

Тема 85. 

Диспансерізація хворих із захворюваннями тканин пародонта. загальні 

принципи. Документація. Оцінка ефективності диспансеризації.. 

Тема 86. 

Алгоритми індивідуальної гігієни порожнини рота при різному стані тканин 

пародонта. 

Тема 87. 

Контроль засвоєння змістовного модуля № 8. 

Тема 88. 

Захист історій хвороб 

Тема 89. 

Консультації до ПМК 

Складання практичних навичок 

Тема 90. 

ПМК. Підсумковий контроль модуля 3 
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Орієнтовна структура занять модуля 3 

 

№ 

з/п 
Тема заняття 

Л
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ц
ії
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р
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ч
н

і 
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н

я
тт

я
 

С
Р

С
 

Ін
д

и
в
. 

р
о

б
о
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Модуль 3: “Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. 

Клініка, діагностика, лікування та профілактика”–  

6 кредитів (180 год.). 

Змістовний модуль № 5. 

“Хвороби пародонта. Систематика хвороб пародонта. Особливості 

обстеження хворих з патологією тканин пародонта .Запальні захворювання 

тканин пародонта(папіліт, гінгівіт, локалізований пародонтит)”. 

46.. Пародонт. Визначення поняття 

Анатомія, гістологія, фізіологія 

пародонта. Функції. Захисні механізми. 

 

1 

 

3 

 

1 

Огляд 

наукової 

літерату

ри, 

підготов

ка 

рефераті

в 

 

47. Класифікація хвороб пародонта. 

(М.Ф.Данилевського. МКХ-10) 

Позитивні якості та недоліки. 

1 3 1 

48. Обстеження хворого з патологією 

тканин пародонта. Основні клінічні 

методи. R-діагностика хворих з 

патологією тканин пародонта. Помилки 

клінічних та рентгенологічних 

досліджень. 

 

 

 

3 

 

1 

49. 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 

 

 

 

3 

 

1 

50. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 
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51. Запальні захворювання пародонта. 

Катаральний гінгівіт. Етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, 

диф.діагностика, лікування. 

0,5  

3 

 

1 

52. Гіпертрофічний гінгівіт. Етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, 

диф.діагностика, лікування. 

0,5  

3 

 

1 

53. Виразково-некротичний гінгівіт. 

Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диф.діагностика, 

лікування. 

0,5 3 1 

54. Локалізований пародонтит. Етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, 

диф.діагностика, лікування. 

0,5  

3 

 

1 

55. Контроль засвоєння змістовного 

модуля № 5. 

 3 2 

 

Змістовий модуль № 6. 

«Клініка дистрофічно-запальних захворювань пародонта» 

56. Запально-деструктивні захворювань 

пародонта. Клініка, діагностика, диф. 

діагностика генералізованого 

пародонтита  поч.- І ст. хронічного 

перебігу. Індексна оцінка. Діагностичні 

проби. Функціональні та лабораторні 

методи діагностики. 

 

 

0,25 

 

 

3 

 

 

1 
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57. Клініка, діагностика, диф. діагностика 

генералізованого пародонтита  поч.- І 

ст. загостреного перебігу. Індексна 

оцінка. Діагностичні проби. 

Функціональні та лабораторні методи 

діагностики. 

0,25 3 1 

58. Клініка, діагностика, диф. діагностика 

генералізованого пародонтита І І .- І І І 

ст. хронічного перебігу. . Індексна 

оцінка. Діагностичні проби. 

Функціональні та лабораторні методи 

діагностики. 

0,25 3 1 

59. Клініка, діагностика, диф. діагностика 

генералізованого пародонтита І І .- І І І 

ст. загостреного перебігу. . Індексна 

оцінка. Діагностичні проби. 

Функціональні та лабораторні методи 

діагностики. 

0,25 3 1 

60. Пародонтоз. Клініка, діагностика, 

диференціальна діагностика 

0,5 3 1 

61. Ідіопатичні захворювання тканин 

пародонта. 

  1 
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62. Диференціальна діагностика 

захворювань пародонта: гінгівіт, 

пародонтит (локалізований та 

генералізований), пародонтоз  

0,5 3 1 

63. Особливості перебігу генералізованого 

пародонтиту у хворих з супутньою 

патологією. 

  1  

64. Контроль засвоєння змістового модуля 

№6 

 3 2  

Змістовний модуль № 7. 

“Лікування  захворювань пародонта 

(генералізованого пародонтиат, пародонтоза)”. 

65. Загальні принципи та план лікування 

хворих на генералізований пародонтит. 

Складання плану лікування. 

0.5 3 
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66. Усунення місцевих подразників тканин 

пародонту. Зубні відкладення: види, 

методи та способи  їх усунення ,  

0,5 3 1 

67. Травматична оклюзія. Методи 

діагностики, усунення.  

0,25 3 1 

68. Шинування: види, показання до 

застосування. Сучасні методи 

шинування зубів. 

 3 1 

69. Місцева медикаментозна терапія 

генералізованого пародонтиту 

хронічного перебігу. 

0,25 3 1 

70. Місцева медикаментозна терапія 

генералізованого пародонтиту 

загостреного  перебігу. 

0,25 3 1 

71. Хірургічні методи лікування 

генералізованого пародонтиту 

(кюретаж, вакуум-кюретаж, відкритий 

кюретаж, клаптеві операції ). 

Пародонтальні пов'язки: склад, види, 

методика застосування. 

0,5 3 1 
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72. Сучасні способи ліквідації 

пародонтальних кишень та рецесії ясен. 

  1 

73. Загальна фармакотерапія пародонтиту. 

Ціль. Різновиди. Групи лікарських 

препаратів. Показання. Механізм дії. 

Виписування рецептів 

0,5 3 1 

74. Лікування пародонтозу. Методи 

усунення гіперестезії.  

0,5 3 1 
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75. Застосування інфрачервоного, 

ультрафіолетового, лазерного 

опромінювання та біотрону в 

комплексній терапії хвороб пародонта.  

Озонотерапія  захворювань пародонта. 

Показання. Методика. 

  1 

76. Сучасні фізіотерапевтичні методи 

лікування генералізованого 

пародонтита - Vektor-терапія. 

Показання. Механізм дії. Методика 

проведення. 

  1 

77. Фізичні методи лікування захворювань 

пародонта. 

0,5 

 

3 1 

78. Особливості лікування хворих із 

захворюваннями тканин пародонта на 

тлі  патології внутрішніх органів та 

систем. 

  1 

79. Особливості перебігу та лікування 

захворювань пародонта в осіб молодого 

віку та в осіб похилого віку. 

  1 

80. Помилки та ускладнення в лікуванні 

хвороб пародонта  

 

 

 

3 1 

81. Контроль засвоєння змістового модуля 

№ 7. 

 3 2 

Змістовний модуль № 8. 

“Профілактика та диспансеризація хворих із захворюваннями тканин 

пародонта”. 

82. Гігієна порожнини рота при 

захворюваннях пародонту. 

 3 1  

83. Профілактика захворювань тканин 

пародонту. Етіологічні та патогенетичні 

підходи до профілактики. Суспільні 

заходи профілактики захворювань 

пародонта. 

0,25 3 1 

84. Індивідуальні заходи профілактики 

захворювань пародонта. Вибір засобів 

гігієни для профілактики хвороб 

пародонта. 

 3 1 

85. Диспансерізація хворих із 

захворюваннями тканин пародонта. 

загальні принципи. Документація. 

Оцінка ефективності диспансеризації.. 

  

3 

 

1 

О
гл

я
д

 н
ау

к
о

в
о

ї 

л
іт

ер
ат

у
р
и

, 

п
ід

го
то

в
к
а 

р
еф

ер
ат

ів
 

 86. Алгоритми індивідуальної гігієни 

порожнини рота при різному стані 

тканин пародонта. 

  1 

87. Контроль засвоєння змістовного 

модуля № 8. 

 3 2 
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88. Захист історій хвороб  

 

3 1 

89. Консультації до ПМК 

Підведення практичних навичок 

 2 1 

90. ПМК. Підсумковий контроль модуля 3  3 6 

                                                              

УИРС 

  6 

 Разом 10 110 60  

 

Аудиторна робота – 67 %, СРС – 33% 
 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ  

МОДУЛЯ 3 

М№ 

п/п 

 

Тема лекції 

  

Кількість 

годин 

1. 

 

Пародонтологія як розділ терапевтичної стоматології. 

Пародонт, визначення поняття. Анатомо-фізіологічні 

особливості тканин пародонту. Термінологія. 

Класифікація хвороб пародонту. Етіологія, патогенез. 

Значення місцевих чинників в механізмі їх розвитку. 

Роль порушень обміну речовин, змін імунної, 

ендокринної, серцево-судинної, нервової та інших 

систем в патогенезі пародонтиту.  

2 

 

2. 

 

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування та профілактика запальних 

захворювань пародонта (папіліт, гінгівіт, локалізований 

пародонтит). 

 

2 

 

3. 

 

Генералізований пародонтит: клініка, діагностика 

(клінічні, рентгенологічні, функціональні, лабораторні 

показники)  

Пародонтоз: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

лікування. Структурно-функціональні зміни тканин 

пародонту при пародонтиті та пародонтозі. 

 

2 

 

4. Принципи комплексного лікування генералізованого 

пародонтиту. Усунення місцевих подразників. 

Місцеве медикаментозне  лікування генералізованого 

пародонтиту. Використання фізичних факторів у 

комплексному лікуванні захворювань пародонта 

2 

5. Хірургічні  методи  лікування пародонтиту. Загальна 

терапія при захворюваннях пародонту. 

Профілактика захворювань пародонта 

2 

 Разом 10 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ МОДУЛЯ 3 

 

№ 

п/п 

 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

 1. Пародонт. Визначення поняття Анатомія, гістологія, фізіологія 

пародонта. Функції. Захисні механізми.  

3 

2. Класифікація хвороб пародонта. (М.Ф.Данилевського. МКХ-10) 

Позитивні якості та недоліки. 

3 

 

3. 

Обстеження хворого з патологією тканин пародонта. Основні 

клінічні методи. R-діагностика хворих з патологією тканин 

пародонта. Помилки клінічних та рентгенологічних досліджень. 

 

3 

 

 

4. 

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. 

3 

  

 5. 

 

 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.  

 

3 

 

6. 

 

Запальні захворювання пародонта. Катаральний гінгівіт. Етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, диф.діагностика, лікування. 

3 

 

7. 

 

Гіпертрофічний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диф.діагностика, лікування. 

3 

 

8. 

 

Виразково-некротичний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диф.діагностика, лікування. 

3 

 

9. 

 

Локалізований пародонтит. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диф.діагностика, лікування. 

3 

 

10. Підсумкове заняття 3 

  11. Запально-деструктивні захворювань пародонта. Клініка, 

діагностика, диф. діагностика генералізованого пародонтита  поч.- І 

ст. хронічного перебігу. Індексна оцінка. Діагностичні проби. 

Функціональні та лабораторні методи діагностики. 

3 

  12. Клініка, діагностика, диф. діагностика генералізованого 

пародонтита  поч.- І ст. загостреного перебігу. Індексна оцінка. 

Діагностичні проби. Функціональні та лабораторні методи 

діагностики. 

3 

 

13. Клініка, діагностика, диф. діагностика генералізованого 

пародонтита І І .- І І І ст. хронічного перебігу. . Індексна оцінка. 

Діагностичні проби. Функціональні та лабораторні методи 

діагностики. 

3 
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14. Клініка, діагностика, диф. діагностика генералізованого 

пародонтита І І .- І І І ст. загостреного перебігу. . Індексна оцінка. 

Діагностичні проби. Функціональні та лабораторні методи 

діагностики. 

3 

15. Пародонтоз. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика 3 

16. Диференціальна діагностика захворювань пародонта : гінгівіт, 

пародонтит (локалізований, генералізований), пародонтоз. 

3 

17. Підсумкове заняття 3 

18. Загальні принципи та план лікування хворих на генералізований 

пародонтит. Складання плану лікування. 

3 

19. Усунення місцевих подразників тканин пародонту. Зубні 

відкладення: види, методи та способи  їх усунення  

3 

20. Травматична оклюзія. Методи діагностики, усунення.  3 

21. Шинування: види, показання до застосування. Сучасні методи 

шинування зубів. 

 

22. 

 

Місцева медикаментозна терапія генералізованого пародонтиту 

хронічного перебігу. 

3 

23. Місцева медикаментозна терапія генералізованого пародонтиту 

загостреного  перебігу. 

3 

24. 

 

Хірургічні методи лікування генералізованого пародонтиту 

(кюретаж, вакуум-кюретаж, відкритий кюретаж, клаптеві операції ). 

Пародонтальні  пов'язки: склад, види, методика застосування 

3 

25. Загальна фармакотерапія пародонтиту. Ціль. Різновиди. Групи 

лікарських препаратів. Показання. Механізм дії. Виписування 

рецептів 

3 

26. Фізичні методи лікування захворювань пародонта. 3 

27. Лікування пародонтозу. Методи усунення гіперестезії 3 

  28. 

 

Помилки та ускладнення в лікуванні хвороб пародонта  3 

29. Підсумкове заняття 3 

  30. Гігієна порожнини рота при захворюваннях пародонту. 3 

31.. Профілактика захворювань тканин пародонта. Етіологічні та 

патогенетичні підходи до профілактики. Суспільні заходи 

профілактики захворювань пародонта. 

3 

32. Індивідуальні заходи профілактики захворювань пародонта. Вибір 

засобів гігієни для профілактики хвороб пародонта.  

    3 

33. Диспансерізація хворих із захворюваннями тканин пародонта. 

загальні принципи. Документація. Оцінка ефективності 

диспансеризації. 

   3 



 19 

34. Підсумкове заняття     3 

35. Захист історій хвороб      3 

36. Консультації до ПМК 

Складання практичних навичок 

     2 

37. ПМК. Підсумковий контроль модуля 3     3 

 Разом 110 

 

Види самостійної роботи студентів (СРС) 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

Вид 

контролю 

1. Підготовка до практичних занять – 

теоретична підготовка та опрацювання 

практичних навичок. 
32 

Поточний 

контроль на 

практичних 

заняттях 

2. Підготовка до контролю засвоєння 

змістових модулів – теоретична 

підготовка та опрацювання практичних 

навичок. 

8 

Поточний 

контроль на 

практичних 

заняттях 

3. Самостійне опрацювання тем, які не 

входять до плану аудиторних занять: 

 

 

 

3.1. Алгоритми індивідуальної гігієни 

порожнини рота при різному стані 

тканин пародонта. 

1 

Підсумковий 

модульний 

контроль 

3.2. Особливості перебігу генералізованого 

пародонтиту у хворих з супутньою 

патологією. 

1 

3.3. Особливості лікування хворих із 

захворюваннями тканин пародонта на тлі  

патології внутрішніх органів та систем. 

1 

3.4. Ідіопатичні захворювання тканин 

пародонта. 
1 

3.5. Сучасні способи ліквідації 

пародонтальних кишень та рецесії ясен. 
1 

3.6. Застосування інфрачервоного, 

ультрафіолетового, лазерного 
1 
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опромінювання та біотрону в 

комплексній терапії хвороб пародонта.  

Озонотерапія  захворювань пародонта. 

Показання. Методика. 

3.7 Сучасні фізіотерапевтичні методи 

лікування генералізованого пародонтита 

- Vektor-терапія. Показання. Механізм 

дії. Методика проведення. 

1 

3.8 Особливості перебігу та лікування 

захворювань пародонта в осіб молодого 

віку та в осіб похилого віку. 

1 

4. Індивідуальна СРС – огляд наукової 

літератури, підготовка рефератів. 6 

Підсумковий 

модульний 

контроль 

5. Підготовка до підсумкового модульного 

контролю. 6 

Підсумковий 

модульний 

контроль 

 Разом 60  
 

 

Орієнтовний перелік теоретичних питань 

для контролю засвоєння знань за модуль 3 

 

Змістовний модуль 5. “Хвороби пародонта. Систематика хвороб пародонта. 

Обстеження хворих з патологією тканин пародонта Запальні захворювання тканин 

пародонта (папіліт, гінгівіт, локалізований пародонтит)”. 

1. Класифікація захворювань пародонту (М.Ф. Данилевський, МКХ-10). 

Позитивні якості і недоліки. 

2. Частота захворювань тканин пародонту серед різних груп населення. 

Визначення інтенсивності ураження пародонту за Russel (ПІ), КПІ, індексом ВООЗ 

(CPITN). 

3. Патогенетичний зв’язок захворювань пародонту з патологією нервової, 

серцево-судинної, ендокринної та імунної систем. Вклад вітчизняних вчених. 

4. Сучасна уява про етіологію та патогенез захворювань пародонту. Роль 

місцевих та загальних факторів. 

5. Критерії оцінки стану пародонту. Гігієнічні та пародонтальні індекси 

(Федорова-Володкіної, Green-Vermillion, ПІ, РМА, КПІ, CPITN). 

6. Зубний наліт. Причини. Зубний камінь. Утворення. Вплив на тканини 

пародонту. 

7. Основні та допоміжні методи діагностики захворювань пародонту. 

8. Лабораторні методи обстеження хворих з патологією тканин пародонта. 

9. Функціональні методи обстеження хворих з патологією тканин пародонта. 

10.  Рентгенодіагностика хворих з патологією тканин пародонта. 

11.  Помилки та ускладнення в діагностиці хворих з патологією тканин 

пародонта. 

12. Папіліт. Різновиди. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференціальна діагностика, лікування, профілактика. 
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13. Катаральний гінгівіт. Етіологія, патогенез. клініка, діагностика, 

диференціальна діагностика, лікування, профілактика. 

14. Гіпертрофічний гінгівіт. Етіологія, патогенез. клініка, діагностика, 

диференціальна діагностика, лікування, профілактика. 

15. Виразково-некротичний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференціальна діагностика, лікування, профілактика. 

16. Локалізований пародонтит. Етіологія, патогенез, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування, профілактика. 

 

 

Змістовний модуль № 6. «Клініка дистрофічно-запальних захворювань 

пародонта» 

    1. Визначення захворювання "генералізований пародонтит", його сутність. 

    2.Генералізований пародонтит. Клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика. Індексна оцінка, Діагностичні проби. Функціональні та лабораторні 

методт діагностики. 

    3. Основні клініко-рентгенологічні ознаки початкового,   , ,   ступеню 

генералізованого пародонтиту хронічного перебігу. 

    4. Основні клініко-рентгенологічні ознаки початкового,   , ,   ступеню 

генералізованого пародонтиту загостреного перебігу. 

    5. Діагностичні методи визначення перебігу  та ступеню важкості 

генералізованого пародонтиту. 

    6. Основні лабораторні показники при хронічному та загостреному перебігу 

генералізованого пародорнтиту. 

    7.Пародонтоз. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Індексна 

оцінка, Діагностичні проби. Функціональні та лабораторні методи діагностики. 

    8. Рентгенологічна картина при пародонтозі. 

    9.Рентгенологічні відзнаки генералізованого пародонтиту та пародонтозу. 

Змістовний модуль №7. «.Лікування захворювань пародонта 

(генералізованого пародонти та та пародонтоза)»  

1.Основні принципи лікування хворих генералізованим пародонтитом. 

2..Основні пункти плану комплексного лікування хворого генералізованим 

пародонтитом. 

3..Види лікування генералізованого пародонтиту. 

4.Основна мета місцевої терапії. 

5.Показання до хірургічного, ортопедичного та фізіотерапевтичного 

лікування. 

6.Принципи загального лікування при пародонтиті. 

7.Місцеві подразники та їх роль у виникненні хвороб пародонта. 

8.Способи  виявлення та видалення зубних відкладень. 

9.Відновлення контактного пункту при пломбуванні каріозних порожнин, 

розташованих на контактних поверхнях у хворих генералізованим пародонтитом. 

10.Визначення поняття "травматична оклюзія". Способи її виявлення та 

усунення. 

11.Основні ознаки травматичної оклюзії. Методика вибіркового 

пришліфування зубів та утворення ковзаючого прикусу. 

12.Показання до тимчасового шинування при генералізованому пародонтиті. 

13.Основні види тимчасових шин та вимоги до них. 
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14. Ускладнення, що виникають при тимчасовому шинуванні. 

15.Сучасні системи для шинування зубів. 

16.Лікування хворого пародонтозом. 

17.Значення загальної терапії захворювань пародонта в комплексі лікувальних 

заходів. Показання до її призначення. 

18.Загальнозміцнюючі засоби, що призначаються при захворюваннях 

пародонта. Показання до їх застосування. 

19.Препарати імуномодулюючої дії, що призначаються при захворюваннях 

пародонта. Показання до їх застосування. 

20.Протизапальні препарати загальної дії, що призначаються при 

захворюваннях пародонта. Механізм їх протизапальної дії. 

21.Механізм дії фізичних факторів на тканини пародонта. 

22.Показання до призначення фізичних методів впливу при катаральному 

гінгівіті. 

23.Показання до призначення електрофорезу та фонофорезу  іонів кальцію 

для лікування при гранулюючій формі гіпертрофічного гінгівіту. 

24.Показання до призначення кріотерапії для лікування при фіброзній формі 

гіпертрофічного гінгівіту. 

25.Показання до призначення методів аерозольтерапії, фонофорезу та 

медикаментозних зрошень для лікування при виразковому гінгівіті. 

26.Фізичні методи впливу, що застосовуються при хронічному перебігу 

генералізованого пародонтиту. 

27.Фізичні методи, що застосовуються при лікуванні пародонтозу. Механізм 

дії. 

28.Мета місцевої медикаментозної терапії генералізованого пародонтиту. 

29.Показання до використання різних груп лікарських засобів. 

30.Форми та способи застосування лікарських засобів. 

31. Лікарські засоби, що використовуються при загостреному  перебігу 

генералізованого пародонтиту. 

32.Показання до застосування лікувальної твердіючої пов’язки, склад, 

механізм дії, методика застосування. 

33.Хірургічні методи лікування пародонтальних кишень. 

34.Показання до проведення кюретажу, вакуум-кюретажу, кріокюретажу. 

35.Протипоказання до проведення хірургічних методів лікування. 

36.Мета лікування пародонтальних кишень хірургічним мпетодом. 

37.Сутність кюретажу. 

38.Кюретаж.Етапи проведення. 

39.Вакуум-кюретаж. Етапи проведення. 

40.Кріокюретаж. Етапи проведення. 

41.Післяопераційне ведення хворих після хірургічного лікування 

пародонтальних кишень. 

42.Лікувальні пародонтальні пов’язки. Склад. Призначення. 

43.Види хірургічних методів лікування при пародонтиті. 

44.Показання та протипоказання до призначення основних хірургічних 

методів лікування при генералізованому пародонтиті. 

45.Методика проведення основних хірургічних методів лікування при 

пародонтиті.  

46. Помилки та ускладнення в лікуванні хворих на пародонтит.та пародонтоз 

 

 



 23 

 

 

Змістовний модуль №8. “Профілактика та диспансеризація хворих із 

захворюваннями тканин пародонта”. 

1. Профілактика захворювань тканин пародонта (первинна, 

вторинна,третинна). 

2. Індивідуальна профілактика захворювань пародонта. 

3. Засоби гігієни порожнини рота. 

4. Організація та оснащення пародонтологічного кабінету (відділення). 

5. Диспансеризація хворих із захворюваннями тканин пародонта. Принципи. 

Документація. 

6. Диспансеризація хворих із захворюваннями тканин пародонта. Оцінка 

ефективності. 

7.Стандартні методи чистки зубів. Особливості чистки при захворюваннях 

пародонта. 

8.Основні засоби індивідуальної гігієни порожнини рота. Вимоги до зубних 

щіток, що використовуються при захворюваннях пародонта. 

9.Зубні пасти, що рекомендовані при захворюваннях пародонта. Склад, 

характеристика їх дії. Ополіскувачі. 

10.Основні масові соціально-профілактичні заходи профілактики захворювань 

пародонта. 

11.Основні лікарсько-профілактичні заходи при захворюваннях пародонта. 

12.Основні індивідуальні профілактичні заходи при захворюваннях 

пародонта.    

 

Орієнтовний перелік практичних навичок 

для засвоєння знань за модуль 3 

Змістовний модуль № 5. “Хвороби пародонта. Систематика хвороб 

пародонта. Обстеження хворих з патологією тканин пародонта. Запальні 

захворювання тканин пародонта (папіліт, гінгівіт, локалізований пародонтит)”. 

 

1. Володіти навичками роботи стоматологічними інструментами та 

обладнанням, вміти їх стерилізувати. 

2. Оформити звітно-облікову документацію стоматолога, аналізувати 

кількісні та якісні показники роботи лікаря на терапевтичному прийомі. 

3. Провести клінічне обстеження хворого з патологією тканин пародонту, 

правильно оформити історію хвороби, скласти план обстеження . 

4. Визначити гігієнічні індекси порожнини рота і оцінити їх. 

5. Визначити індекси РМА, ПІ, КПІ, CPITN, пробу Шиллера-Писарєва, 

індекс кровоточивості та вміти їх аналізувати. 

6. Провести такі додаткові методи обстеження пацієнта та вміти їх оцінити: 

 проба В.І. Кулаженка; 

 змив з порожнини рота за М.А. Ясиновським. 

7. Вміти аналізувати рентгенограми зубів, тканин пародонту; 

реопародонтограми. 
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8. Провести лікування хворих із запальними захворюваннями тканин 

пародонта. Виписати рецепти. 

Змістовний модуль № 6. «Клініка дистрофічно-запальних захворювань 

пародонта» 

1. Провести клінічне обстеження хворого з патологією тканин пародонту, 

правильно оформити історію хвороби, скласти план обстеження та лікування 

хворого. 

2. Визначити гігієнічні індекси порожнини рота і оцінити їх. 

3.Визначити індекси РМА, ПІ, КПІ, CPITN, пробу Шиллера-Писарєва, індекс 

кровоточивості та вміти їх аналізувати. 

4. Провести такі додаткові методи обстеження пацієнта та вміти їх оцінити: 

 ЕОД; 

 проба В.І. Кулаженка; 

 ТЕР; 

5. Взяти матеріал для цитологічного та бактеріологічного досліджень. 

6. Вміти аналізувати рентгенограми зубів, тканин пародонту; 

реопародонтограми. 

7. Аналізувати результати цитологічного, гістологічного, бактеріологічного 

дослідження пацієнта, клінічного аналізу крові, сечі, біохімічного аналізу крові на 

вміст глюкози. 

 

Змістовний модуль № 7. “ Лікування захворювань пародонта 

(генералізований пародонтит, пародонтоз)”. 

1. Провести видалення зубних відкладень. 

2. Виконати вибіркове зішліфовування та вирівнювання оклюзійної поверхні 

зубів. 

3. Проводити іригацію, інстиляцію та аплікацію лікарських засобів. 

4. Накладати лікувальні нетвердіючі та твердіючі пов’язки при терапії 

захворювань пародонту. 

5. Виконати розтин пародонтального абсцесу. 

6. Виконати кюретаж пародонтальних кишень. 

7. Виконати діатермокоагуляцію при лікуванні захворювань пародонту та 

слизової оболонки порожнини рота. 

8. Провести інтрадентарний електрофорез, вакуум-масаж. 

9. Виписати рецепти лікарських засобів та призначити фізіотерапевтичне 

лікування. 

 

Змістовний модуль №8. “Профілактика та диспансеризація хворих із 

захворюваннями тканин пародонта”. 

1. Провести професійну гігієну порожнини рота. 

2. Дати рекомендації щодо гігієни порожнини рота. 

3. Володіти формами та методами санітарно-просвітницької роботи. 
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Нарахування балів студентам за модуль 3 

(конвертація традиційних оцінок у бали; оцінка у балах за виконання 

індивідуальних завдань) 
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традиційні оцінки 

“5” “4” “3” “2” 

Модуль 

№3 – 

180 год. /  

6 кредитів 

4 Практичні 

заняття, всього 

37 в тому числі 

підсумковий 

модульний 

контроль – 3 

години 

3 2 1 0 

12 36 

Студенти, які набрали за модуль №3  мінімальну кількість балів- 36 балів 

допускаються до підсумкового модульного контролю.  

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 

108 балів. За індивідуальну роботу додається максимально 12 балів. Тож 

максимальна кількість балів- 120. 

 

 Підсумковий контроль засвоєння модуля №3 –  максимально 80 балів 

(тестовий контроль, письмова відповідь на теоретичні питання  та оцінювання  

практичних навичок)  

 Разом максимальна сума балів за модуль 120+ 80= 200. 

 Підсумковий модульний контроль модуля №3 зараховується студенту, 

якщо він набрав не менше 50 балів з 80 можливих. 

         

ПЕРЕЛІК  ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО  ПМК №3  "ЗАХВОРЮВАННЯ 

ПАРОДОНТА" 

 

1. Значення наукових праць професорів І.О.Новіка, М.Ф.Данилевського та їх учнів 

у розвитку сучасної пародонтології. 

2. Систематика та номенклатура захворювань пародонта. класифікація професора 

М.Ф.Данилевського. 

3. Місцеві подразники тканин пародонта при генералізованому пародонтиті, 

методи їх усунення. 

4. Значення судинних порушень та мікроциркуляції тканин пародонта в патогенезі 

захворювань пародонта. 

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

6. Значення мікрофлори у розвитку захворювань пародонта. 

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

діагностика, лікування. 

8. Гострий виразковий гінгівіт. Етіологія, патогенез, патологічна анатомія, 

диференціальна діагностика, лікування. 

9. Хронічний виразковий гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 
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10. Гіпертрофічний гінгівіт. Гранулююча форма. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 

11. Гіпертрофічний гінгівіт. Фіброзна форма. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування. 

12. Десквамативний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 

13. Локалізований пародонтит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 

14. Клініко-рентгенологічні методи діагностики хвороб пародонта. 

15. Клініко-рентгенологічні та лабораторні показники генералізованого 

пародонтиту хронічного перебігу. 

16. Генералізований пародонтит хронічного перебігу. Клініко-лабораторні та 

рентгенологічні показники. 

17. Генералізований пародонтит загостреного перебігу. Клініко-лабораторні та 

рентгенологічні показники. 

18. Пародонтоз. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. 

19. Лабораторні методи діагностики захворювань пародонта. 

20. Диференціальна діагностика гінгівіту, пародонтиту, пародонтозу. 

21. Основні принципи та план лікування хворого на генералізований пародонтит. 

22. Місцеві подразники тканин пародонта при генералізованому пародонтиті та 

методи їх усунення. 

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

пародонта. 

24. Пародонтальна кишеня, механізм утворення. Методи лікування 

(медикаментозні, хірургічні: кюретаж, його види). 

25. Місцева медикаментозна терапія генералізованого пародонтиту хронічного 

перебігу. 

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

генералізованого пародонтиту. 

27. Методи визначення травматичної оклюзії. Тимчасове шинування. 

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

29. Масаж при лікуванні хвороб пародонта. Види, механізм дії, показання, 

методика застосування. 

30. Основні принципи та план лікування хворого на генералізований пародонтит. 

Усунення місцевих пошкоджуючих факторів. 

31. Місцева медикаментозна терапія генералізованого пародонтиту загостреного 

перебігу. Помилки та ускладнення при лікуванні генералізованого пародонтиту. 

32. Протизапальна терапія симптоматичного гінгівіту в комплексному лікуванні 

генералізованого пародонтиту. 

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

шин. 

34. Методи лікування пародонтальних кишень. 

35. Хірургічні методи лікування генералізованого пародонтиту. Вакуум-кюретаж, 

показання, методика проведення. 

36. Кюретаж пародонтальних кишень. показання та методика проведення 

відкритого кюретажу. 

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

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

39. Клаптеві операції. Види, показання, методика проведення. 
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40. Гідротерапія при лікуванні захворювань пародонта. Види, гідромасаж: 

показання та методика проведення. 

41. Застосування електрофорезу у комплексному лікуванні захворювань пародонта. 

42. Загальне лікування хворого з захворюваннями пародонта. 

43. Помилки та ускладнення при лікуванні генералізованого пародонтиту. 

44. Лікування пародонтозу. 

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

гранулома. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, принципи 

лікування. 

46. Синдром Папійон-Лефевра. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування. 

47. Профілактика захворювань пародонта. Професійна гігієна порожнини рота. 

48. Індивідуальна профілактика захворювань пародонта. Вибір засобів. 

49. Диспансерізація хворих із захворюваннями пародонта. 

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК  

ДО ПМК № 3 

1. Вміти  проводити активний цілеспрямований збір анамнезу у пацієнтів із 

захворюваннями пародонта. 

2. Вміти проводити огляд пацієнтів із захворюваннями пародонта. 

3. Вміти визначати глибину пародонтальних кишень та їх вміст. 

4. Вміти визначати травматичну оклюзію та її усувати. 

5. Вміти визначати ступінь рухомості зубів. 

6. Вміти проводити індексну оцінку стану пародонта:  індекс  гігієни Федорова-

Володкіной та його  модифікації, Гріна-Вермільйона. 

7. Вміти проводити та трактувати пробу Шиллера-Писарєва,  індекс гінгівіту  

РМА, гінгівальний індекс ГІ, пародонтальний індекс ПІ, пародонтальний 

індекс СРІТN., індекс кроаотосивості.     

8. Вміти використовувати барвники для діагностики захворювань пародонта.  

9. Вміти призначати та оцінювати лабораторні методи дослідження: 

цитологічний метод, еміграцію лейкоцитів в порожнину рота за Ясиновським, 

РАМ. 

10. Вміти визначати норму і патологію  кісткової тканини при рентгенологічному 

дослідженні: рентгенографія альвеолярного відхвістя, панорамна 

рентгенографія, ортопантомографія, ехоостеометрія.   

11. Вміти проводити диференційну діагностику хвороб пародонта. 

12. Володіти технікою видалення зубних нашарувань за допомогою ручних 

інструментів. 

13. Володіти технікою видалення зубних нашарувань електромеханічними 

інструментами (звуковими та ультразвуковими). 

14. Володіти технікою проведення покриття зубів лікувальними та 

профілактичними лаками,  гелями. 

15. Вміти проводити медикаментозну обробку уражених ділянок тканин 

пародонта (зрошення, аплікації, інстиляції). 

16. Вміти проводити приготування та накладання твердіючих пов’язок. 

17. Вміти проводити приготування та накладання нетвердіючих  пов’язок 

18. Володіти технікою накладання тимчасових шин при захворюваннях 

пародонта. 

19. Володіти  технікою накладання постійних шин при захворюваннях пародонта. 

20. Вміти проводити кюретаж пародонтальних кишень (звичайний, відкритий, 
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вакуум-кюретаж). 

21. Вміти призначати фізіотерапевтичне лікування захворювань пародонта. 

22. Вміти призначати індивідуальну гігієну порожнини рота при різних 

захворюваннях пародонта.  

23. Вміти призначати загальне лікування при захворюваннях пародонта. 
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                                       ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 

 Підготовка лікаря стоматолога в Україні проводиться відповідно до нових 

Галузевих стандартів вищої освіти 1101 "Медицина" за спеціальність 7.110106 

"Стоматологія", затвердженого 28 липня 2003 р. наказом Міністерства освіти і 

науки України №504. 

 Нормативною базою організації навчального процесу у вищих навчальних 

закладах є Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ), Освітньо-професійна 

програма (ОПП) і Стандартизовані засоби діагностики (ЗД), як складові Галузевих 

стандартів вищої освіти України. 

 Викладання розділу "Захворювання пародонта" в більшості вузів України 

проводиться на кафедрах терапевтичної стоматології шляхом читання лекцій, 

проведення практичних занять, організації самостійної позааудиторної роботи 

студентів. 

 Згідно з новим Навчальним планом підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" з кваліфікацією "лікар-стоматолог" у вищих 

навчальних закладах  - V рівнів акредитації України (2003 р.) на викладання 

терапевтичної стоматології розділу "Захворювання пародонта" на 2-му році 

навчання відводиться 180 години (6 кредитів), в тому числі 10 годин лекцій, 110 

годин практичних занять, 60 годин СПРС. 

 Викладання предмету проводиться на VІІ та VІІІ семестрі.  

 Після закінчення VІІІ семестру студенти складають ПМК.. 

  

  У відповідності до блоків змістових модулів освітньо-професійної 

програми (ОПП) кінцеві цілі вивчення дисципліни "терапевтична стоматологія" 2-го 

року навчання розділу "Захворювання пародонта" передбачають: 

 

 

Конкретні цілі оволодіння предметом "терапевтична стоматологія" 2-го року 

навчання розділу "Захворювання пародонта" згідно змісту освітньо-кваліфікаційної 

характеристики (ОКХ) включають: 

 

- вміння встановлювати попередній клінічний діагноз захворювань пародонта  

(гінгівіт, пародонтит, пародонтоз) 

- вміння встановлювати  остаточний клінічний діагноз основних звхворювань 

пародонта 

- володіти діагностикою невідкладних станів 

- вміти планувати заходи профілактики захворювань пародонта серед населення 

- вміти проводити заходи профілактики захворювань пародонта серед населення 

- вміти організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів 

- вміти збирати інформацію про пацієнта 

- володіти оцінкою результатів лабораторних досліджень при захворюваннях 

пародонта 

- вміти визначати характер лікування захворювання пародонта 

- вміти визначати принципи лікування захворювань пародонта 

- вміти визначати необхідний режим праці та відпочинку, дієти при лікуванні 

захворювань пародонта 

- володіти визначенням тактики ведення стоматологіченого хворого при 

стоматологічний патології (захворюваннях пародонта) 
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- вміти виконувати медичні маніпуляції :  

               а) видалення зубнгих нашарувань  

               б) діагностичне використання барвників 

               в)місцеве знеболення при лікуванні захворювань  

                  пародонта 

               г)медикаментозна обробка уражених ділянок слизової   

                  оболонки порожнини рота та пародонту 

               д)приготування та накладання твердіючих та  

                   нетвердіючих пов’язок 

               е)проведення професійної гігієни порожнини рота  

- володіти визначенням тактики ведення контингенту осіб з захворюваннями 

пародонту, що підлягають диспансерному нагляду 

- володіти веденням медичної документації 

- вміти обробляти державну, соціальну та медичну інформацію  


