
 
ФОРМА 1 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ «ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 
МОДУЛЬ 1 (VІ семестр)  

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

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

10. Анатомо-топографічні, структурні та функціональні особливості періодонту. Етіологія та патогенез періодонтиту. 
11. Класифікація періодонтиту. Клініка, патологічна анатомія, діагностика. Диференційна діагностика гострого та хронічного 

періодонтиту. 
12. Принципи лікування періодонтиту. Лікування гострого періодонтиту 
13. 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.   

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

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

 
ФОРМА 2 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ «ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 
МОДУЛЬ 1 (VІ семестр) (Кількість годин – 60) 

№ ТЕМА Тривалість 
заняття, 

К-сть годин 
на одного 

1. Загальна симптоматика пульпіту. Обстеження хворого на пульпіт. Клініка, діагностика, диф. діагностика гострого 
пульпіту. 

3,0 3,0 

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

3,0 3,0 

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

3,0 3,0 

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

3,0 3,0 

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

3,0 3,0 

6. Ендодонтична обробка кореневих каналів та їх пломбування при пульпіті. Особливості, методи проведення. 3,0 3,0 

7. Помилки та ускладнення при лікуванні пульпіту. 3,0 3,0 
8. Підсумкове заняття з розділу "Пульпіти"  3,0 3,0 
9. Обстеження хворого на періодонтит. Методи діагностики періодонтиту. Клініка, діагностика, диф. діагностика гострого 

періодонтиту. 
3,0 3,0 

10. Клініка, діагностика, диф. діагностика хронічного  періодонтиту. 3,0 3,0 
11. Клініка, діагностика, диф. діагностика загостреного хронічного періодонтиту. Рентгенологічна діагностика періодонтитів. 3,0 3,0 

12. Принципи лікування періодонтиту. Механічна обробка кореневих каналів (інструменти, техніка застосування). 3,0 3,0 
13. Медикаментозна обробка кореневих каналів. Засоби стимуляції регенерації тканини періодонту. 3,0 3,0 
14. Лікування гострого апікального періодонтиту. Лікування хронічного періодонтиту. 3,0  
15. Лікування загостреного хронічного періодонтиту. Пломбування кореневих каналів при лікуванні періодонтитів. 3,0 3,0 
16. Фізичні методи лікування періодонтитів. Показання, методи. 3,0 3,0 
17. Особливості лікування періодонтитів у раніше ендодонтично лікованих зубах та в зубах з важко прохідними кореневими 

каналами. 
3,0 3,0 

18. Помилки та ускладнення при лікуванні періодонтитів. Причини. Засоби усунення та профілактики. 3,0 3,0 
19. Ротовий сепсис. Визначення, розвиток, особливості клініки та лікування. 3,0 3,0 
20. Підсумковий модульний контроль  (ПМК) 3,0  

 Всього 60  
 

ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 
МОДУЛЬ 1 (VІ семестр) (Кількість годин – 30) 

№ Тема занять К-сть годин 
1. Підготовка до практичних занять (теоретична, опрацювання практичних навичок, вмінь): номери тем: 1 – 19 19 

2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять, теми: 1-2 4 
1. Використання дентального мікроскопу в терапевтичній стоматології. Показання до використання, переваги, види 
дентальних мікроскопів, ергономіка роботи з мікроскопом. 

2 

2. Комп′ютерна томографія в ендодонтії. Показання до застосування, діагностичне обладнання, переваги використання. 2 

3. Індивідуально-дослідницька самостійна робота, теми: 
1. Складання плану лікування та оформлення медичної документації (ф.043/О) стоматологічного хворого з різними 

формами пульпіту/періодонтиту. 
2. Резорбція кореня. Етіологія. Класифікація. Діагностика. Методи лікування  

3 

4. Підготовка до підсумкового модульного контролю 3 
 

НАРАХУВАННЯ БАЛІВ   «ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 
МОДУЛЬ1      V, VІ 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 – 1 
Годин –  210 (30-120-60) 
Кредитів  –  7 

2 
(№1-2) 39 2 1,5 1,2 0 2 

 


