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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ «ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 

МОДУЛЬ  5  Х семестр (Кількість годин – 98) 
 

№ ТЕМА 
Тривалість 

заняття, 
акад.год 

К-сть годин 
на одного 
викладача 

1. Субординатура: цілі та завдання. Документація субординатора. Контроль вихідного рівня знань. Звітна документація в 
терапевтичній стоматологіі. Безперервна освіта в практиці лікаря-стоматолога. Курація хворих. 

7,0 7,0 

2. Невідкладні стани та термінова медична допомога в практиці лікаря-стоматолога. Курація хворих. 7,0 7,0 

3. Помилки в діагностиці, диференціальна діагностика та можливі ускладнення в лікуванні некаріозних уражень зубів. 
Курація хворих. 

7,0 7,0 

4. Помилки в діагностиці, диференціальна діагностика та можливі ускладнення в лікуванні карієсу зубів. Курація хворих. 
Помилки та ускладнення при застосуванні сучасних пломбувальних матеріалів та технологій. Курація хворих. 

7,0 7,0 

5. Помилки в діагностиці, диференціальна діагностика та можливі ускладнення в лікуванні пульпітів. Курація хворих. 
Помилки в діагностиці, диференціальна діагностика та можливі ускладнення в лікуванні періодонтитів. Курація хворих. 

7,0 7,0 

6. Рентгенологічна діагностика в терапевтичній стоматології. Диференціальна діагностика захворювань тканин 
пародонта. Помилки в діагностиці. Курація хворих. 

7,0 7,0 

7. Профілактика та медикаментозне лікування запальних і деструктивно-запальних захворювань пародонта. Курація 
хворих. 

7,0 7,0 

8. Комплексний підхід до лікування захворювань пародонта (шинування, хірургічні методи лікування). 
Фізичні методи діагностики та лікування в терапевтичній стоматології. Курація хворих. 

7,0 7,0 

9. Диференціальна діагностика захворювань СОПР інфекційної природи (туберкульоз, сифіліс, гонорея). Прояви СНІДу в 
порожнині рота. Помилки в діагностиці. Тактика лікаря-стоматолога. Курація хворих. 

7,0 7,0 

10. Диференціальна діагностика передракових захворювань та раку червоної кайми губ і слизової оболонки порожнини 
рота. Курація хворих. 

7,0 7,0 

11. Прояви алергії в порожнині рота. Помилки в діагностиці, диференціальна діагностика та лікування. Профілактика. 
Курація хворих. 

7,0 7,0 

12. Лабораторні та морфологічні методи діагностики захворювань пародонту та слизової оболонки порожнини рота. 7,0 7,0 

13. Методичні підходи до діагностики та лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота. Курація хворих. 
Контроль СПР, що не входить до плану аудиторних занять 

7,0 3,5 

14 Підсумковий модульний контроль (ПМК)  7,0 3,5 
Всього 98 91,0 

 

 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ «ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 

МОДУЛЬ  5  Х семестр (Кількість годин – 55) 
 

№ ТЕМА Кількіст
ь годин 

1. Підготовка до практичних, семінарських занять (теоретична, опрацювання практичних навичок, вмінь): номери тем: 1 
– 13 

39 

2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять, теми: 1 -3 6 
2.1. Біотопи порожнини рота. Механізми колонізації. Роль мікроорганізмів в розвитку захворювань порожнини рота 3 
2.2. Диференціальна діагностика больових синдромів щелепно – лицевої ділянки. 3 
Індивідуально-дослідницька самостійна робота, теми: 
1. Ера наномедицини - нові можливості в терапевтичної стоматології. 
2. Клітинна терапія та тканинна біоінженерія в стоматології. 

5 

Підготовка до підсумкового модульного контролю 5 
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 

4. Підготовка до підсумкового модульного контролю. 4 
 

 
НАРАХУВАННЯ  БАЛІВ ПОТОЧНИЙ  КОНТРОЛЬ  «ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 

МОДУЛЬ  5  Х семестр 
 

Номер модуля, кількість навчальних годин 
всього (лекцій-практичних-СРС)/, 

кількість кредитів ЕСТS 

Кількість 
змістових 
модулів, їх 

номери 

Кількість 
практичних 

занять 

Конвертація у бали традиційних оцінок 
Традиційні оцінки Бали за виконання індивідуального 

завдання як виду ІДРС „5” „4” „3” „2” 

Модуль – 4 
Годин – 153 (0-98-55) 
Кредитів  –5,1 

2 
(№1-2) 

12+ 
зах.СРС 

6 5 3,5 
0 1 

СРС 
7 

СРС 
6 

СРС 
5 

 


