
Тематичний план самостійної роботи студента дисципліна  

«ПРОПЕДЕВТИКА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ» семестр IV 

заліковий  модуль 1 (Кількість годин – 40) 
№ 
п/п Тема Кількість 

годин 
Підготовка до практичних занять: номери тем: 1 - 22 

1. Знайомство з кафедрою. Історія розвитку терапевтичної стоматології. Мета і завдання 
фантомного курсу. 
Стоматологічний кабінет і його обладнання. Стоматологічні установки. Ергономіка. 
Техніка безпеки. Тестовий контроль вихідних знань. 

1 

2. Стоматологічні інструменти, бори, наконечники, їх використання 
Дезінфекція та стерилізація стоматологічного устаткування та інструментарію. Засоби. 

1 

3. Зубна формула, клініко-анатомічні особливості різців, іклів, премолярів та молярів 
верхньої щелепи. Ознаки зубів. Моделювання зубів з пластичних та твердих матеріалів 

1 

4. Зубна формула, клініко-анатомічні особливості різців, іклів, премолярів та молярів 
нижньої щелепи. Ознаки зубів. Моделювання зубів з пластичних та твердих матеріалів. 1 

5. Принципи та етапи препарування каріозних порожнин. Класифікація каріозних порожнини 
за Блеком. 

1 

6. Препарування каріозних порожнин I та V класів. Вибір інструментів. 1 
7. Препарування каріозних порожнин ІІ класу. Вибір інструментів. 1 
8. Препарування каріозних порожнин ІІІ та IV класів. Вибір інструментів 1 
9. Пломбувальні матеріали. Класифікація. Вимоги до пломбувальних матеріалів. Матеріали 

для тимчасових пломб та герметичних пов’язок. Склад, властивості, техніка пломбування. 
Матеріали для ізолюючих, лікувальних прокладок та девіталізації пульпи. Мета 
використання, методика їх приготування, техніка накладання. 

1 

10. Цементи (цинк-фосфатні, сілікатні, сіліко-фосфатні, полікарбоксілатні)  Хімічний склад, 
фізичні властивості, показання до використання. Техніка приготування та пломбування. 
Склоіономерні цементи та компомери. Види, властивості, показання до застосування, 
особливості пломбування. 

1 

11. Композитні пломбувальні матеріали. Класифікації, склад, властивості, показання до 
застосування. Техніка приготування композитних матеріалів хімічного затвердіння. 
Адгезивні системи для емалі та дентину. 

1 

12. Композитні матеріали світлового затвердіння. Види, властивості, показання до 
застосування, особливості етапів пломбування. 

1 

13. Амальгами. Склад, властивості, показання до використання. Техніка приготування та 
пломбування. 1 

14. Особливості препарування каріозних порожнин різних класів під сучасні пломбувальні 
матеріали та технології. 

1 

15. Техніка пломбування каріозних порожнин І та V класів із застосуванням різних 
пломбувальних матеріалів. Обґрунтування вибору. 

1 

16. Техніка пломбування каріозних порожнин ІІ  класу із застосуванням різних 
пломбувальних матеріалів. Обґрунтування вибору. Відновлення контактного пункту.  

1 

17. Техніка пломбування каріозних порожнин ІІІ та IV класів із застосуванням різних 
пломбувальних матеріалів. Обґрунтування вибору. 

1 

18. Ендодонтія. Топографо-анатомічні особливості будови порожнини зуба та кореневих 
каналів постійних зубів. Техніка препарування порожнини зуба всіх груп зубів. 

1 

19. Ендодонтичні інструменти. Класифікація, види, призначення. 1 
20. Техніка інструментальної та медикаментозної обробки кореневих каналів. Етапи. Вибір 

інструментів. Сучасні методи очищення та розширення кореневих каналів. 
Медикаментозна обробка кореневих каналів. Засоби, механізм дії, показання до 
використання. 

1 

21. Пломбувальні матеріали для кореневих каналів. Класифікація. Вимоги до них. Показання 
до застосування. Техніка приготування. 1 

22. Техніка пломбування кореневих каналів нетвердіючими і твердіючими пастами, 
штифтами. Способи пломбування кореневих каналів. 

1 

 Підготовка до ПМК 4 
Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять, теми: 1-3 

 1. Малоінвазивне препарування твердих тканин зуба. 3 
 2. Сучасні ендодонтичні інструменти для машинної обробки кореневих каналів. 

Ендонаконечники. Апекслокатори. Правила роботи. 
3 

 3. Системи ізоляції робочого поля при стоматологічних маніпуляціях. Засоби, техніка та 
особливості застосування. 

3 

Індивідуально-дослідницька самостійна робота, теми: 
 1. Техніки естетичної реставрації постійних зубів із застосуванням композиційних 

матеріалів. Оптичні властивості постійних зубів. 
2. Фінішна обробка реставрації зуба. Мета. Засоби. Протоколи. 
3.Пломбування кореневих каналів зубів із застосуванням розігрітої та 
термопластифікованої гутаперчі. 

5 

 ВСЬОГО 40 
  



Тематичний план самостійної роботи студента з дисципліни  

«ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 

семестр V заліковий  модуль 1 (Кількість годин – 30) 
№ 

п/п Тема 
Кількість годин 

Підготовка до практичних занять: номери тем: 1 - 19 

1.  Організація стоматологічної допомоги в Україні. Медична документація: 

медична картка стоматологічного хворого (ф.043/О) – медичний, науковий і 

юридичний документ. 

1 

2.  Схема обстеження стоматологічного хворого. Основні та допоміжні методи 

обстеження хворого в клініці терапевтичної стоматології. 

1 

3.  Зубний наліт та камінь. Виявлення, способи видалення. Проведення 

професійної гігієни. 

1 

4.  Клініка, діагностика, диф. діагностика та лікування уражень твердих тканин 

зуба некаріозного походження (заняття №1). 

1 

5.  Клініка, діагностика, диф. діагностика та лікування уражень твердих тканин 

зуба некаріозного походження (заняття №2). 

1 

6.  Зміни кольору зубів (дисколорити). Причини, види. Методи усунення. 1 

7.  Карієс зуба. Визначення поняття. Статистичні показники карієсу зубів. 

Класифікація карієсу. 

1 

8.  Етіологія та патогенез карієсу. Теорії розвитку карієсу. Сучасний погляд на 

проблему. 

1 

9.  Клініка, діагностика, диф. діагностика, лікування початкового карієсу. 

Ремінералізуюча терапія. Види. Механізм дії. 

1 

10.  Клініка, діагностика, диф. діагностика, лікування поверхневого карієсу. 1 

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

Знеболювання при препаруванні твердих тканин зуба. 

1 

12.  Клініка, діагностика, диф. діагностика, лікування гострого глибокого 

карієсу. Види лікувальних паст, механізм дії. 

1 

13.  Клініка, діагностика, диф. діагностика, лікування хронічного глибокого 

карієсу. 

1 

14.  Особливості лікування карієсу контактних (апроксимальних) поверхонь 

зубів. 

1 

15.  Вибір пломбувального матеріалу при лікуванні карієсу різних класів. 1 

16.  Множинний карієс. Загальне лікування карієсу зубів. Профілактика. 1 

17.  Помилки та ускладнення при лікуванні карієсу зубів. 1 

18.  Патологічна анатомія карієсу зубів 1 

19.  Профілактика карієсу. Значення індивідуальної та суспільної профілактики. 

Засоби профілактики. Організація профілактики карієсу зубів вагітних, 

призовників, робітників окремих виробництв. 

1 

20.  Підготовка до ПМК 2 

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять, 

теми: 1-3 

 1.Техніка естетичної реставрації постійних зубів із застосуванням 

композиційних матеріалів. Оптичні властивості постійних зубів.  

2 

 2. Квітучий карієс: причини розвитку, патоморфологія, клініка, діагностика, 

лікування. 

2 

 3. Фізичні методи діагностики та лікування карієсу. 2 

Індивідуально-дослідницька самостійна робота, теми: 

 1. Нанотехнології в терапевтичній стоматології. 

2. Сучасні технології відбілювання зубів. Показання, протипоказання, 

переваги та недоліки. 

3 

 ВСЬОГО ГОДИН 30 
  



Тематичний план самостійної роботи студента з дисципліни  

«ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 

семестр VІ заліковий  модуль 2 (Кількість годин – 30) 

№ Тема 
Кількість 

годин 
Підготовка до практичних занять: номери тем: 1 - 22 

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

2.  Клініка, діагностика, диф. діагностика гострого пульпіту. 1 

3.  Клініка, діагностика, диф. діагностика хронічного пульпіту. 1 
4.  Клініка, діагностика, диф. діагностика загостреного хронічного  пульпіту та пульпіту, 

ускладненого періодонтитом. 
1 

5.  Методи лікування пульпіту. Знеболення при лікуванні пульпіту. 
Консервативний (біологічний) метод лікування пульпіту: обгрунтування, сутність, 
показання, методика. Медикаментозні засоби та механізм їх дії. 

1 

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

1 

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

1 

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

1 

9.  Помилки та ускладнення при лікуванні пульпіту. 1 
10.  Підсумкове заняття з розділу "Пульпіти"  1 
11.  Обстеження хворого на періодонтит. Методи діагностики періодонтиту.  1 
12.  Клініка, діагностика, диф. діагностика гострого періодонтиту. 1 

13.  Клініка, діагностика, диф. діагностика хронічного  періодонтиту. 1 
14.  Клініка, діагностика, диф. діагностика загостреного хронічного періодонтиту. 

Рентгенологічна діагностика періодонтитів. 
1 

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

1 

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

1 

17.  Лікування гострого апікального періодонтиту. 
Лікування хронічного періодонтиту. 

1 

18.  Лікування загостреного хронічного періодонтиту. 
Пломбування кореневих каналів при лікуванні періодонтитів. 

1 

19.  Фізичні методи лікування періодонтитів. Показання, методи. 1 
20.  Особливості лікування періодонтитів у раніше ендодонтично лікованих зубах та в зубах з 

важко прохідними кореневими каналами. 
1 

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

1 

22.  Патологічна анатомія пульпіту та періодонтиту 1 
 Підготовка до ПМК 4 

Індивідуально-дослідницька самостійна робота, теми: 
 1. Техніки естетичної реставрації постійних зубів із застосуванням композиційних 

матеріалів. Оптичні властивості постійних зубів. 
2. Фінішна обробка реставрації зуба. Мета. Засоби. Протоколи. 
3. Пломбування кореневих каналів зубів із застосуванням розігрітої та 
термопластифікованої гутаперчі. 

4 

 ВСЬОГО ГОДИН 30 

  



Тематичний план самостійної роботи студента з дисципліни  
«ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» семестр VІІ-VIII заліковий   

модуль 3 (Кількість годин – 60) 
№ 

Тема 
Кіл-ть 
годин 

Підготовка до практичних занять: номери тем: 1 - 17 
1. 
 

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

2 

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

2 

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

2 

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

2 

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

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

2 

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

2 

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

2 

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

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

2 

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

2 

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

2 

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

2 

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

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

3 

16. Захист історій хвороб. 4 
 Підготовка до ПМК 6 

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

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

3 

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

3 

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

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

6 

 ВСЬОГО 60 
  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=uJYJUZGZNMGctQbd54HAAw&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.com.ua&twu=1&u=http://www.dentalproductshopper.com/florida-probe-corporation&usg=ALkJrhi9Ptb_S7fxaTUFwedMe6ZoXW6_cw


Тематичний план самостійної роботи студента з дисципліни  
«ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» семестр ІХ 

заліковий  модуль 4 (Кількість годин – 50) 

№ Тема 
Кіл-ть 

годин 

 Підготовка до практичних занять: номери тем: 1 - 13  
1. Анатомо-топографічні, морфологічні та функціональні особливості слизової оболонки порожнини 

рота. 
Елементи ураження при захворюваннях слизової болонки порожнини рота. Систематика хвороб 
слизової оболонки порожнини рота. 
Обстеження хворого із захворюваннями слизової оболонки порожнини рота 

2 

2. Травматичні ураження слизової оболонки порожнини рота. Етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика, лікування, профілактика. 
Лейкоплакія. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика. 

2 

3. Променеві ураження слизової оболонки порожнини рота. Патогенез, клініка, лікування, 
профілактика. 
Ураження слизової оболонки порожнини рота професійного характеру та при деяких екзогенних 
інтоксикаціях. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика. 

2 

4. Вірусні захворювання слизової оболонки порожнини рота. Герпетичний стоматит. Етіологія, 
патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування 
Вірусні захворювання слизової оболонки порожнини рота. Оперізуючий лишай, грип, ящур. 
Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування  

2 

5. Прояви СНІДу в порожнині рота. Клініка, профілактика. Тактика лікаря-стоматолога. 
Виразково-некротичний стоматит. Гангренозний стоматит, нома: етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика, лікування. 

2 

6. Прояви хронічної інфекції в порожнині рота (туберкульоз, лепра). Клініка, діагностика, тактика 
лікаря-стоматолога. 
Прояви венеричних захворювань в порожнині рота (сифіліс, гонорея). Клініка, діагностика, тактика 
лікаря-стоматолога. 

2 

7. Кандидоз. етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика. 
Аномалії та хвороби язика. Глосодінія. Клініка, діагностика, тактика лікаря-стоматолога. 

2 

8. Захворювання губ: самостійні хейліти. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, 
профілактика. 
Захворювання губ: симптоматичні хейліти. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, 
профілактика. Методичні підходи до вибору методів діагностики та лікування захворювань 
слизової оболонки порожнини рота 

2 

9. Новоутворення. Облігатні та факультативні передракові захворювання слизової оболонки 
порожнини рота та губ.  Клініка, діагностика, лікування, прогноз та профілактика 
Доброякісні новоутворення СОПР та губ. Рак слизової оболонки порожнини рота та червоної 
кайми губ. Клініка, діагностика, лікування, прогноз та профілактика 

2 

10. Прояви алергічних станів в порожнині рота. Патогенез, клініка, діагностика, лікування. 
Хронічний рецидивуючийафтозний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, диференційна 
діагностика, лікування. 
Афтози: синдром Бехчета, афти Беднара та ін. Етіологія, патогенез, клініка, диференційна 
діагностика, лікування. 
Поліморфна ексудативна еритема. Синдром Стівенса-Джонсона, Лайелла. Етіологія, патогенез, 
клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 

2 

11. Зміни СОПР при дерматозах з аутоімунним компонентом. Пухирчаста хвороба: етіологія, 
патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика. 
Пемфігоїди: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, 
профілактика. 
Червоний плоский лишай. Червоний вовчак. Етіологія, клініка, діагностика, лікування. 

2 

12. Зміни слизової оболонки при захворюваннях крові (лейкозах). Тактика лікаря-стоматолога. 
Зміни слизової оболонки при захворюваннях крові (анеміях, геморагічних діатезах та ін..) Тактика 
лікаря-стоматолога. 

2 

13. Зміни слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях органів системи травлення, 
гіпоавітамінозі. Тактика лікаря-стоматолога. 
Зміни слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях органів серцево-судинної, 
ендокринної системи та коллагенозах. Тактика лікаря-стоматолога. 

2 

 Підготовка до ПМК 6 
Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять, теми: 1-3 

 1. Сучасні засоби для лікування захворювань СОПР (препарати рослинного походження, 
антисептики, антибіотики, противірусні, антипротозойні та протигрибкові засоби). 

4 

 2. Сучасні засоби для лікування захворювань СОПР (нестероїдні протизапальні препарати, 
ферментні препарати, антиферментні препарати, кератопластики, кератолітики). 

4 

 3. Сучасні засоби для лікування захворювань СОПР (стероїдні протизапальні, сорбенти, 
пробіотики, вітаміни, імуномодулятори). 

4 

Індивідуально-дослідницька самостійна робота, теми: 
 1. СНІД. Сучасні методи діагностики та лікування. 

2. Фітотерапія захворювань СОПР. Антигомотоксичні препарати. 
6 

 ВСЬОГО 50 
  



Тематичний план самостійної роботи студента з дисципліни  

«ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» семестр Х 

заліковий  модуль 5 (Кількість годин – 50) 

№ п 

п 
Тема 

Кількість 

годин 

 Підготовка до практичних занять: номери тем: 1 - 17  

1. Субординатура: цілі та завдання. Документація субординатора. 

Контроль вихідного(початкового) рівня знань. Звітна документація в 

терапевтичній стоматологіі. Безперервна освіта в практиці лікаря-

стоматолога. Курація хворих 

2 

2.  Невідкладні стани та термінова медична допомога в практиці лікаря-

стоматолога. Курація хворих 

2 

3. Помилки в діагностиці, диференціальна діагностика та можливі 

ускладнення в лікуванні некаріозних уражень зубів. Курація хворих. 

2 

4. Помилки в діагностиці, диференціальна діагностика  та можливі 

ускладнення в лікуванні карієсу зубів. Курація хворих. 

2 

5. Помилки в діагностиці, диференціальна діагностика та можливі 

ускладнення в лікуванні пульпітів. Курація хворих. 

2 

6. Помилки в діагностиці, диференціальна діагностика та можливі 

ускладнення в лікуванні періодонтитів. Курація хворих. 

2 

7. Помилки та ускладнення при застосуванні сучасних пломбувальних 

матеріалів та технологій. Курація хворих. 

2 

8. Рентгенологічна діагностика в терапевтичній стоматології. Курація 

хворих. 

2 

9. Диференціальна діагностика захворювань тканин пародонта. Помилки в 

діагностиці. Курація хворих. 

2 

10. Лабораторні та морфологічні методи діагностики захворювань 

пародонту та слизової оболонки порожнини рота. Курація хворих. 

2 

11. Профілактика та медикаментозне лікування запальних і деструктивно-

запальних захворювань пародонта. Курація хворих. 

2 

12. Комплексний підхід до лікування захворювань пародонта (шинування, 

хірургічні методи лікування). Курація хворих. 

2 

13. Фізичні методи діагностики та лікування в терапевтичній стоматології. 

Курація хворих. 

2 

14. Диференціальна діагностика захворювань СОПР інфекційної природи 

(туберкульоз, сифіліс, гонорея). Прояви СНІДу в порожнині рота. 

Помилки в діагностиці. Тактика лікаря-стоматолога. Курація хворих. 

2 

15. Диференціальна діагностика передракових захворювань та раку 

червоної кайми губ і слизової оболонки порожнини рота. Курація 

хворих. 

2 

16. Прояви алергії в порожнині рота. Помилки в діагностиці, 

диференціальна діагностика та лікування. Профілактика. Курація 

хворих. 

2 

17. Методичні підходи до діагностики та лікування захворювань слизової 

оболонки порожнини рота . Курація хворих. 

2 

18. Підготовка до ПМК 5 

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять, 

теми: 1-3 

 
1. Біотопи порожнини рота. Механізми колонізації. Роль 

мікроорганізмів в розвитку захворювань порожнини рота 
3 

 
2. Диференціальна діагностика больових синдромів щелепно – лицевої 

ділянки. 
3 

Індивідуально-дослідницька самостійна робота, теми: 

 1. Ера наномедицини - нові можливості в терапевтичної стоматології. 
5 

 2. Клітинна терапія та тканинна біоінженерія в стоматології. 

 ВСЬОГО 50 
 


