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     Вступ 

Робоча програма курсу за вибором “ Основи стоматології ”  підготовки 

фахівців  (студентів) другого магістерського рівня вищої освіти галузі знань 

22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222  «Медицина» у вищих 

навчальних закладах МОЗ України для освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Магістр»  складена відповідно до  скорегованого навчального плану 2016 

року, що забезпечує реалізацію у  діяльності вищих навчальних закладів 

МОЗ України вимог абзацу третього частини другої статті 56 та частини 

сьомої розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 

«Про вищу освіту» та  наказу НМУ імені О.О.Богомольця  № 243  від 24 

квітня 2020 року «Про затвердження робочого навчального плану на 

2020/2021 н.р. 

 

 Курс за вибором “ Основи стоматології ” –це  клінічний курс , 

предметом вивчення якого є питання обстеження хворого зі 

стоматологічною патологією, визначення  провідних синдромів і симптомів у 

стоматології, проявів соматичних захворювань в порожнині рота, характеру 

та принципів їх лікування, ускладнень найбільш поширених захворювань, 

надання невідкладної та доспеціалізованої допомоги, заходів первинної та 

вторинної профілактики найбільш поширених стоматологічних  

захворювань. 

Міждисциплінарні зв̓язки: Вивчення курсу  базується на попередньо 

отриманих студентами знаннях з анатомії людини, гістології, фізіології, 

патологічної анатомії та фізіології, внутрішніх хвороб, педіатрії,  

дерматології та венерології, інфекційних хвороб. 

1. Опис курсу за вибором        

  На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90годин 3 кредити ЕCTS. 

 Кількість годин, з них Рік 

навчання 

Вид 

контролю 
Всього 

год/кредитів 

Практични

х занять 

СРС 

Всього годин / Кредитів ЕСТS 90/3 20 70 V  

модуль: Клініка та діагностика 
основних стоматологічних 
захворювань. Доспеціалізована 
допомога. Профілактика. 

90/3 

Години/Кре

дити  

ЕCTS. 

20 

 

 

70 V  

 

 

Диф.залік 

Змістових модулів – 3 

У тому числі – диф.залік 

3х6 год 

2 год. 

18 год 

2 год 

63год  

7 год 

V 

  

Примітка: 3 кредита ЕСТS - 90год. Аудиторне навантаження – 22,2%, СРС – 

77,8%. 



 2. Мета та завдання курсу за вибором 

1.1. Метою викладання курсу за вибором “Основи стоматології” є 

підготовка студентів до роботи в якості сімейного лікаря, здатного 

діагностувати  основні захворювання порожнини рота та щелепно-лицевої 

ділянки у дорослих та дітей, надавати до спеціалізовану  допомогу, 

проводити профілактику найбільш поширених стоматологічних захворювань. 

1.2. Основними завданнями вивчення курсу за вибором “Основи 

стоматології" є  отримання студентами знань та формування умінь і 

практичних навичок по виконанню основних маніпуляцій для використання 

їх у професійній діяльності. 

1.3.    Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні:  

знати: клініко-анатомічну будову зубів та строки їх прорізування, 

основні симптоми захворювань зубів, пародонта, слизової оболонки та 

щелепно-лицевої ділянки у дітей та дорослих, особливо тих,  що потребують 

невідкладної допомоги; допомогу при больовому синдромі, травмах та 

кровотечах;  прояви в порожнині рота інфекційних та соматичних 

захворювань; ознаки передракових захворювань та раку СОПР та щелепно-

лицевої ділянки. 

 вміти:  збирати  скарги, анамнез захворювання і життя пацієнтів із 

основними стоматологічними захворюваннями порожнини рота (зубів, 

пародонта, СОПР) та  щелепно-лицевої ділянки (запальними 

захворюваннями, новоутворенями, травмами).  

     проводити  об’єктивне обстеження  пацієнта: зовнішній вигляд, стан 

щелепно-лицевої ділянки та порожнини рота: твердих тканин зубів, 

пародонта, СОПР (огляд, зондування, перкусія, пальпація). 

     призначати (при необхідності) додаткові методи обстеження, трактувати 

дані ренгенограм, КТ, МРТ черепа ,  визначити необхідність направлення на 

консультацію до вузьких спеціалістів. 

     давати  оцінку стану гігієни порожнини рота, твердих тканин зубів, тканин 

пародонта, слизової оболонки порожнин рота,  прикусу (фізіологічний або 

патологічний). 

      складати  план профілактики при захворюваннях  зубів, тканин пародонта 

(гінгівіт, пародонтит), СОПР та щелепно-лицевої ділянки. 

     надавати  рекомендації щодо вибору засобів індивідуальної гігієни 

порожнини рота у залежності від стоматологічного статусу.  

     складати  план надання невідкладної доспеціалізованої допомоги при 

основних стоматологічних захворюваннях. 

     надавати  медичну допомогу пацієнтам із запальними захворюваннями, 

новоутвореннями та травмами щелепно-лицевої ділянки, в тому числі від 

вогнестрільних та осколкових поранень.  Надавати  медичну допомогу при 

асфіксіях внаслідок захворювань і травм щелепно-лицевої ділянки, а також 

при зовнішній кровотечі з тканин щелепно-лицевої ділянки. 



     визначати  взаємозв’язок стоматологічного статусу і загального статусу хворих. 

     планувати комплексне лікування загальносоматичного хворого із патологією 

щелепно-лицевої ділянки. 

     Проводити  оцінку загального стану вагітних, дітей із захворюваннями 

порожнини рота, органів і тканин щелепно-лицевої ділянки. 

  

   3. Програма навчальної дисципліни    

Програма курсу за вибором “Основи стоматології” структурована на 1 

модуль, до складу яких входять блоки змістовних модулів: 

Модуль 1. Клініка та діагностика основних стоматологічних 

захворювань.  Доспеціалізована допомога. Профілактика. 

 

Змістові модулі: 

Змістовий модуль 1. Стоматологічні захворювання дитячого віку 

 

Конкретні цілі: 

Вміти діагностувати  основні  стоматологічні захворювання у дітей: 

карієс, гінгівіт, пародонтит та пародонтальний синдром. 

Аналізувати результати стоматологічного обстеження дитини.  

Вміти інтерпретувати результати додаткових методів дослідження при 

діагностиці стоматологічних захворювань у дітей. 

Знати клінічні прояви інфекційних та соматичних захворювань в 

порожнині рота у дітей. 

Діагностувати аномалії розвитку твердих тканин зубів  та прикусу у 

дітей. 

Визначити необхідність у проведенні та вміти надати рекомендації 

щодо первинної профілактики основних стоматологічних захворювань 

(карієсу зубів та захворювань тканин пародонта)  у дітей. 

Спланувати невідкладну медичну допомогу при ускладненнях карієсу, 

травматичних ураженнях зубів та щелепно-лицевої ділянки  у дітей. 

 

Змістовний модуль 2. Одонтопатологія. Захворювання пародонту та  

                                       слизової  оболонки порожнини рота 

Конкретні цілі: 

Аналізувати причини розвитку основних стоматологічних   

захворювань.  

Засвоїти симптоматику основних захворювань порожнини рота. 

Вирізняти провідні симптоми  проявів соматичної патології в 

порожнині рота.  



Діагностувати на ранніх стадіях передракові захворювання слизової 

оболонки порожнини рота.  

Пояснювати  значення стоматологічної санації 

 

Аналізувати показання до надання екстреної медичної допомоги в 

залежності від форми та перебігу патологічного процесу. 

Спланувати та організувати первинну профілактику основних 

стоматологічних захворювань. 

 

Змістовний модуль 3. Захворювання щелепно-лицевої ділянки 

Конкретні цілі: 

Аналізувати причини розвитку та механізм утворення вроджених та 

набутих вад щелепно-лицевої ділянки. 

Засвоїти методи обстеження при  основних  захворюваннях та 

травмах щелепно-лицевої  ділянки.  

Вирізняти провідні симптоми  проявів  онкологічних захворювань 

щелепно-лицевої  ділянки 

Діагностувати на ранніх стадіях онкологічні  захворювання щелепно-

лицевої  ділянки 

Класифікувати травми щелепно-лицевої ділянки. 

Трактувати клінічні прояви запальних захворювань щелепно-лицевої 

ділянки. 

Організовувати та надавати першу медичну допомогу при 

захворюваннях та травмах щелепно-лицевої ділянки. 

Аналізувати показання до використання різних методів лікування найбільш 

поширених захворювань та травм щелепно-лицевої ділянки в залежності від 

форми та перебігу патологічного процесу 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура курсу за вибором «Основи стоматології» 

№ 

з/п 
Тема заняття 

В
сь

о
го

 

П
р

ак
ти

ч
н

і 

за
н

я
тт

я
  

С
ам

 о
ст

. 

р
о

б
о

та
 

Модуль 1: “ Клініка та діагностика основних стоматологічних захворювань.  Доспеціалізована 

допомога. Профілактика. ” –  

3 кредита (90 год.). 

Змістовий модуль 1. 

«Стоматологічні захворювання дитячого віку» 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

Організація стоматологічної допомоги населенню в 

Україні. Основні етапи розвитку тимчасових і 

постійних зубів. Чинники, що впливають на здоров’я 

порожнини рота у дітей 

Карієс та його ускладнення в тимчасових і постійних 

зубах у дітей: причини розвитку, основні клінічні 

ознаки, принципи лікування, профілактика. 

Невідкладна допомога. 

Захворювання тканин пародонта у дітей: Причини 

розвитку, клінічні ознаки захворювань, принципи 

лікування, профілактика. Прояви в порожнині рота 

інфекційних та соматичних захворювань дітей. 

Основні заходи первинної профілактики 

стоматологічних захворювань.  

9 

 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

7 

 

 

 

 

   7 

 

 

 

   7 

Змістовний модуль 2. 

                     «Одонтопатологія. Захворювання пародонту та слизової  

                                      оболонки порожнини рота» 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

Диференціальна діагностика  больового синдрому в 

терапевтичній стоматології. Невідкладна допомога.  

 

Захворювання твердих тканин    зуба, пульпи та 

періодонта. Захворювання тканин пародонта: клініка, 

профілактика та принципи лікування. Зв’язок 

захворювань пародонта та СОПР з патологією органів 

та систем (травною, ендокринною, серцево-судинною, 

нервовою).  

 

Захворювання СОПР.(інфекційні, алергічні)  

Диференційна діагностика виразок  різного ґенезу на 

СОПР. Прояви на СОПР захворювань різних систем та 

органів 

9 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

7 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

7 

                                            Змістовний модуль 3.  
                                   «Захворювання щелепно-лицевої ділянки» 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

Знеболення в стоматології та щелепно-лицевій 

хірургії. Видалення зубів. Інструментарій для 

видалення зубів. 

Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки. 

Доброякісні, злоякісні новоутворення щелепно-

лицевої ділянки. 

Пошкодження м'яких тканин і кісток щелепно-

лицевої ділянки. Черепно-лицева травма. Основи 

черепно-щелепно-лицевої хірургії. 

9 

 

 

9 

 

 

 

9 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

7 

 

 

7 

 

 

 

7 

10. Диф.залік 9 2 7 

Разом 90 20 70 

Аудиторна робота – 22,2%, СРС – 77,8% 



 

5. Теми семінарських занять (за модулями і змістовими модулями) 

Навчальною програмою не передбачено 

 6. Теми практичних занять (за модулями і змістовими модулями) 
№ 

з/п  Назва теми 
К-сть 

Годин 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Організація стоматологічної допомоги населенню в Україні. 

Основні етапи розвитку тимчасових і постійних зубів. Чинники, 

що впливають на здоров’я порожнини рота у дітей 

 
Карієс та його ускладнення в тимчасових і постійних зубах у 

дітей: причини розвитку, основні клінічні ознаки, принципи 

лікування, профілактика. Невідкладна допомога. 

 
Захворювання тканин пародонта у дітей: Причини розвитку, 

клінічні ознаки захворювань, принципи лікування, 

профілактика. Прояви в порожнині рота інфекційних та 

соматичних захворювань дітей. Основні заходи первинної 

профілактики стоматологічних захворювань.  

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

Диференціальна діагностика  больового синдрому в 

терапевтичній cтоматології. Невідкладна допомога. 

Захворювання твердих тканин  зуба, пульпи та періодонта.  

 
Захворювання тканин пародонта: клініка, профілактика та   

принципи лікування. Зв’язок захворювань пародонта з 

патологією органів та систем (травною, ендокринною, 

серцево-судинною, нервовою).  

 
Захворювання СОПР.(інфекційні, алергічні)  Диференційна 

діагностика виразок  різного ґенезу на СОПР. Прояви на СОПР 

захворювань різних систем та органів 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

7 Знеболення в стоматології та щелепно-лицевій хірургії. 

Видалення зубів. Інструментарій для видалення зубів. 2 

8. 

 

 

 

9. 

Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки. Доброякісні, 

злоякісні новоутворення щелепно-лицевої ділянки. 

 

Пошкодження м'яких тканин і кісток щелепно-лицевої 

ділянки. Черепно-лицева травма. Основи черепно-щелепно-

лицевої хірургії. 

2 

 

 

 

2 

10. Диференційний залік 2 

 Разом 20 

 



7. Теми лекцій (за модулями і змістовими модулями) 

Навчальною програмою не передбачено    

8. Самостійна робота(за модулями і змістовими модулями) 

Самостійна робота студентів передбачає: 

 опрацювання тем, які не входять до тем аудиторних занять; 

 підготовка до практичних занять; 

 підготовка до диф.заліку. 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Підготовка до практичних занять – теоретична 

підготовка та опрацювання практичних навичок. 
54 

2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до тем аудиторних занять: 

2.1. Ротовий сепсис (хроніосепсіс). Роль та вплив 

стоматологічних захворювань на розвиток системних 

захворювань організму. 

4,5 

3. Індивідуальна СРС – огляд навчально-методичної 

літератури, написання рефератів, проведення наукових 

досліджень. 

4,5 

 Підготовка до підсумкового модульного контролю. 7 

 Разом  70 

 

9. Індивідуальні завдання  

1.  Виготовлення засобів для унаочнення навчання (навчальних стендів, 

таблиць, презентацій,  препаратів тощо). 

2. Підготовка наукових студентських робіт та доповіді на наукових 

студентських конференціях. 

3. Участь у фахових студентських олімпіадах. 

10. Методи навчання  

   Організація навчального процесу здійснюється за Європейською 

кредитно-трансферною  системою організації навчального процесу 

Викладання дисципліни забезпечується наступними методами:  

 вербальні, що забезпечують сприймання і засвоєння знань 

студентами  (пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж);  

 наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);  

 практичні для  застосування знань і набуття й закріплення умінь і 

навичок  (різні види стоматологічних маніпуляцій на фантомах, 

виконання мануальних робіт ) 

 перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок;  



 заохочення за наукові публікації або призові місця за участь у 

олімпіаді з дисциплін серед ВНЗ України, студентських конференціях 

тощо. 

Максимальна ефективність навчання досягається за умови системного 

поєднання даних методів. 

11. Методи контролю 

Контроль знань з вивчення дисципліни проводиться у вигляді: 

поточного контролю, що здійснюється на кожному практичному 

занятті й дає змогу виявити рівень засвоєння окремих елементів навчального 

матеріалу; тематичного контролю,  рубіжного контролю ― проводиться 

після завершення певного етапу навчання  (змістовного модулю) на 

практичних заняттях - відповідно конкретним цілям змістових модулів, 

диф.заліку ― слугує для перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок з 

модуля навчальної дисципліни шляхом тестування і контролю теоретичних 

та практичних навичок.   Застосовуються такі засоби діагностики рівня 

підготовки студентів:  тестовий контроль; розв’язування ситуаційних задач; 

структуровані письмові роботи; структурований  за процедурою контроль 

практичних навичок та умінь відповідно до переліку практичних навичок до 

кожного заняття;  

Оцінювання поточної навчальної діяльності: при засвоєнні кожної 

теми модуля за поточну навчальну діяльність студента   виставляються  

оцінки за 4-х бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали 

в залежності від кількості тем у модулі. 

Регламент проведення та стандартизованого оцінювання 

диференційного заліку курсу за вибором  «Основи стоматології». 

Контрольні заходи включають: 

1. Відповіді студентів на стандартизовані тестові завдання всіх 

розділів стоматології , що включають 30 тестів (30 хвилин). Кожне тестове 

завдання має тільки одну правильну відповідь з п’яти (формат А). 

2. Виконання письмових завдань в кількості трьох питань (25 

хвилин). Завдання включають всі вивчені розділи стоматології і можуть бути 

представлені в вигляді питань, ситуаційних задач, заповнення таблиць, 

складання планів обстеження, невідкладної допомоги, лікування   та т. і. 

3. Оцінювання практичних навичок – 20 хвилин. 

4. Оголошення результатів - 5 хвилин. 

5. Оформлення документації - 10 хвилин. 

Критерії оцінювання підсумкового модульного контролю: 

Оцінку "відмінно" одержує студент, який дав не менше 90% 

правильних відповідей на стандартизовані тестові завдання модуля, без 



помилок відповів на письмові завдання, виконав практичну роботу та 

обґрунтував одержані результати, тобто: всебічно та глибоко засвоїв 

навчально-програмний матеріал з модуля; в повному об’ємі володіє 

теоретичними знаннями і практичними навичками, без помилок вирішує 

ситуаційні задачі. 

Оцінку "добре" одержує студент, який дав не менше 80% правильних 

відповідей на стандартизовані тестові завдання, припустився окремих 

незначних помилок у відповідях на письмові завдання, виконав практичну 

роботу, але не повністю обґрунтував отримані дані, може вирішувати 

ситуаційні задачі. 

Оцінку "задовільно" одержує студент, який дав не менше 70% 

правильних відповідей на стандартизовані тестові завдання, припустився 

значних помилок у відповідях на письмові завдання, виконав практичну 

роботу, з помилками вирішує ситуаційні задачі. 

Оцінку "незадовільно" одержує студент, який дав менше 70% 

правильних відповідей на стандартизовані тестові завдання, припустився 

грубих помилок у відповідях на письмові завдання або взагалі не дав 

відповідей на них, не виконав практичну роботу і не дав правильної 

інтерпретації її результатів, не вирішує ситуаційних задач. 
 
                            НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАЛІК 

Тестовий контроль Практичні навички Письмова відповідь 

«5» - 40 балів «5» - 30 балів «5» - 50 балів 
«4» - 30 балів «4» - 20 балів «4» - 40 балів 

«3» - 20 балів «3» - 15 балів «3» - 30 балів 

«2» - 0 балів «2»- 0 балів «2» - 0 балів 
 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Нарахування балів студентам за модуль  

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

індивідуальних завдань) 
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Модуль №1 – 

90 год. / 3 

кредити 

3 Практичні 

заняття  

всього 10, 

в тому числі 

підсумковий 

модульний 

контроль 

9 7 5 0 

5 45 



Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні 

модуля, вираховується шляхом помноження кількості балів, що відповідають 

оцінці “3”, на кількість тем у модулі. Можливо  додавання балів за 

індивідуальну самостійну роботу: студенти, які набрали за модуль  45 бали 

допускаються до підсумкового модульного контролю. За індивідуальну 

роботу (якщо виконувалась) додається 5 балів. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при 

вивченні модуля, вираховується шляхом помноження кількості балів, що 

відповідають оцінці “5” на кількість тем у модулі з додаванням балів за 

індивідуальну самостійну роботу :  81 балів  плюс 5. Разом 86 балів. 

Оцінювання самостійної роботи: оцінювання самостійної роботи 

студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється 

під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.

 Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не 

входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється при 

підсумковому модульному контролі.  

Диференційний залік здійснюється по завершенню вивчення всіх тем 

модуля (змістовних модулів) на останньому занятті з модуля.  До 

диф.заліку допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені 

навчальною програмою, і при вивчені модуля набрали кількість балів, не 

меншу за мінімальну. До заліку допускаються студенти, які відвідували 

заняття (не    більше 25% годин пропущених занять), з сумою накопичених 

балів за навчання. 

 Диф.залік проводиться стандартизовано і включає контроль 

теоретичної і практичної підготовки.  
Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 

120. 

 Диф.звлік вважається зарахованим, якщо студент набрав разом не 

менше 111 балів. 
 Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до 

кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або 

зайняли призові місця за участь у олімпіаді серед ВНЗ України, студентських 

конференціях та ін. 

Максимальна кількість балів за модуль складає 200 балів. Критерії 

оцінювання диф.заліку визначаються кафедрою, затверджуються цикловою 

методичною комісією з питань упровадження кредитно-модульної системи 

навчання та доводяться до відома студентів на початку вивчення дисципліни 

(перше практичне заняття). 

Оцінка з дисципліни 
Оцінка курсу за вибором «Основи стоматології» виставляється 

кафедрою  за традиційною (національною) 4-бальною шкалою на підставі 

середньої кількості балів за всі модулі (у даному випадку один), що 

передбачені програмою дисципліни.  

Шкала переведення середньої кількості балів за всі модулі, що 



передбачені програмою з дисципліни у традиційну оцінку за 4-бальною 

шкалою дисциплін та для всіх кафедр є єдиною (згідно з таблицею). 
Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за 

багатобальною шкалою, має визначення за системою ЕСТS і традиційною шкалою, 

прийнятою в Україні. 

Оцінка курсу за вибором «Основи стоматології»№  виставляється 

студенту в день складання диф.заліку.   

Оцінка курсу за виборпом  виставляється лише у тому разі, якщо 

студенту зараховані всі модулі (у даному випадку один). 

Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалою ECTS та 

чотирибальною (традиційною). 

Оцінка ECTS  Статистичний показник 

А Найкращі 10 % студентів 

В Наступні 25% студентів 

С Наступні 30% студентів 

D Наступні 25% студентів 

E Останні 10% студентів 

Кількість балів, яка нарахована студентам, конвертується у шкалу ECTS  

Оцінка ECTS  Оцінка за чотирибальною шкалою 

А “5” 

В, С “4” 

D, E “3” 

FX, F “2” 

Оцінка в 
Оцінка Оцінка за шкалою ЕСТ8 

за національною 

шкалою 

  

балах Оцінка Пояснення 
   

170-200 Відмінно А Відмінно (відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок) 

155-169 

Добре 

В Дуже добре (вище середнього рівня з кількома 

помилками) 

140-154 С Добре (в цілому правильне виконання з певною кількістю 

суттєвих помилок) 

125-139 

Задовільно 

D Задовільно (непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

111-124 Е Достатньо (виконання задовольняє мінімальним 

критеріям) 

60-110 

Незадовільно 

FХ Незадовільно (з можливістю повторного складання) 

1-59 F Незадовільно (з обов'язковим повторним вивченням 

дисципліни) 



 

 Оцінка з дисципліни FX, F(“2”) виставляється студентам, яким не 

зараховано курс за вибором  після завершення його вивчення. 

 Оцінка FX(“2”)  виставляється студентам, які набрали мінімальну 

кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали диф.залік. 

Вони мають право на повторне складання диф.заліку не більше 2-х (двох) 

разів згідно графіку, затвердженому на кафедрі. При нескладанні – 

направлення на повторний цикл вивчення курсу. 

 Студенти, які одержали оцінку F (“2”) по завершенні вивчення 

курсу (не виконали навчальну програму хоча б з одного модуля або не 

набрали за поточну навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість 

балів) повинні пройти повторне навчання за індивідуальним навчальним 

планом. 

У разі, якщо студент не пересклав до початку нового семестру,  він 

отримує за дисципліну традиційну оцінку „2” і оцінку ECTS „F”, що є 

підставою для відрахування студента. 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Інструктивні методичні матеріали для самостійної роботи студентів на 

практичному занятті, включаючи матеріал для теоретичної підготовки та  

орієнтовні карти для оволодіння професійними вміннями та навичками, тести 

для самоконтролю відповідно до тем практичних занять. 

2. Матеріали для поточного контролю  підготовчого та заключного етапів 

(тести для оцінювання вхідного та вихідного  рівня знань за темами 

практичного заняття). 

3. Інструктивні матеріали для позааудиторної самостійної роботи за 

темами, що винесені на самостійне опрацювання. 

4. Матеріали для підсумкових модульних контролів (екзаменаційні 

білети, що включають 30 тестових завдань та три питання: теоретичні та 

практичні). 

5. Методичні рекомендації для викладачів до практичного заняття згідно 

календарного плану. 

 

14. Рекомендована література для вітчизняних студентів  

Базова 

- для вітчизняних студентів: 

1. Маланчук В.О., Борисенко А.В., Харьков Л.В. та ін. Основи стоматології. – 

Київ: Медицина, 2009. – 592 с. 
2. Терапевтична стоматологія: підручник у 4-х т. / [М.Ф.Данилевський, А.В. 

Борисенко, Л.Ф. Сидельнікова та ін.] / За редакцією А.В. Борисенко. – К.: Медицина, 

2008-2010. – Т.2 544с,Т.3 616 с, Т.4 640 с. 
3. Маланчук В.О.та співавт. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія. 

У 2 т. – Київ: ЛОГОС, 2011.- Т.1 672 с, Т.2 606 с. 



4. Хоменко Л.О., Остапко O.I., Кононович О.Ф. Терапевтична стоматологія 

дитячого віку. - Київ: Книга Плюс, 2010. – 830с. 
5. Вакуленко В.І., Бабов Є.Д., Новікова М.А. та ін.. Курс стоматології: навч. 

посібник.- Одеса: ОНМедУ, 2012.- 160 с. 
- для англомовних студентів: 

1. Basics of dentistry/V.O.Malanchuk, A.V.Borysenko, L.O.Khomenko,   

V.P.Nespriadko et al.; ed. by V.O.Malanchuk. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2012.  – 

616 p. 

          2. EditedbyA.V.Borisenko: L.F. Sidelnikova, O.F.Nesun, Zh.I.Rakhniy, 

I.G.Dikova, Yu.G.Kolenko, L.V.Lynovytska et al c. Dental caries. Pulpitis. Apical 

periodontitis. Oral sepsis  NMU, ONMU, Odesa: Astro,  2015, 314p. 

          3. A.V.Borisenko: L.F. Sidelnikova, O.F.Nesun, Zh.I.Rakhniy, I.G.Dikova, 

Yu.G.Kolenko, L.V.Lynovytska et al c. ORAL MUCOSA DISEASES NMU, 

ONMU, Odesa: Printhouse, 2015, – 328 p. 

 

Допоміжна 

- для вітчизняних студентів: 

1. Вайндрух С.А. Основи рентгендіагностики у стоматології: учб. посібник / С.А. 

Вайндрух – К.: Держ. мед. видав. УРСР. – 1962. – 215 с. 
2. Горішний Б.М., Рибалов О.В., Саяпіна Л.М. Щелепно-лицьова хірургія 

екстремальних ситуацій. - Полтава, 2000. - 221 с. 
3. Готь І.М. Невідкладні стани та допомога при них в практиці лікаря-стоматолога 

/ І.М. Готь. – Львів, 1996. – 102 с. 
4. Данилевський М.Ф. Захворювання слизової оболонки порожнини рота / М.Ф. 

Данилевський, О.Ф. Несин, Ж.І. Рахній. – К., 1998. – 408 с. 
5. Ковальов Є.В. Обстеження хворого та діагностика одонтопатології в клініці 

терапевтичної стоматології: навчально-методичний посібник /  

Є.В. Ковальов, І.Я. Марченко, М.А. Шундрик. – Полтава, 2005. – 124 с. 
6. Мельничук Г.М. Практична одонтологія: курс лекцій із карієсу та некаріозних 

уражень зубів, пульпіту і періодонтиту: навчальний посібник / Г.М. Мельничук, М.М. 

Рожко. – Івано-Франківськ, 2003. – 392 с. 
7. Фармакотерапія в стоматології: навчальний посібник / В.І. Герелюк, Н.В. 

Нейко, Т.Д. Павлюк, В.В. Материнський. – Івано-Франківськ, 2001. – 58 с. 
8. Дерматостоматити / Г.С. Чучмай, Л.О. Цвих, С.С. Різник, Б.С. Гриник. – Львів, 

1998. – 136 с. 
 

15. Інформаційні ресурси 

 

1. Офіційний Web-сайт Національний медичний університет імені 

О.О.Богомольця http://www.nmu.edu.ua/f10.php 

2. Електронні інформаційні ресурси кафедри: 

- http://tstm-nmu.org.ua/ua/thematic_plan/ 

- http://tstm-nmu.org.ua/ua/methodological_recommendations/ 

- Інформаційно-довідникові джерела: енциклопедії, довідники, 

словники 

- Навчальні електронні видання і ресурси: посібники, що містять  

систематизований матеріал в рамках програми навчальної дисципліни. 

3. Інформаційні ресурси  в мережі Інтернет: 

http://tstm-nmu.org.ua/ua/thematic_plan/


http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter_dit/lectures_stud

/uk/stomat/ntn/дитяча%20терапевтична%20стоматологія/5/02.%20Особливості

%20будови%20СОПР%20у%20дітей.%20Вірусні%20ураження.htm 

http://diagnoz.net.ua/xvorobu/642-poshiren-hvorobi-slizovoyi-obolonki-

porozhnini-rota.html 

http://stopbolezni.net/xvorobu-uxa-gorlo-nosas/6124-vurazki-y-roti.html 

http://dentalit.lviv.ua/article/1113 

http://mdovidka.com/dobrojakisni-puhlini-porozhnini-rota.html 

http://www.dovidnyk.org/dir/28/161/1738.html 

http://smile-center.com.ua/ru/articles/proyavy-somatychnyx-zaxvoryuvan-na-

slyzoviy-obolonci-porozhnyny-rota-u-ditey-chast-2 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_hir/classes_stud/uk/st

omat/стоматологія/ptn/хірургічна%20стоматологія/5/09%20семестр/15.%

20больові%20синдроми%20обличчя..htm 

http://findpatent.com.ua/patent/219/2190996.html 

http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=55950 

http://ua-

referat.com/Прояви_специфічних_інфекцій_туберкульоз_сифіліс_в_поро

жнині_рота 

http://i-medic.com.ua/index.php?newsid=1529 

http://medbib.in.ua/vospalitelnyie-zabolevaniya-chelyustno-44066.html 

http://smile-center.com.ua/ru/articles/odnotogenni-ta-neodontogenni-

furunkuly-karbunkuly-abscesy-ta-flegomony-welwpno-lycevoyi-dilyanky-u-

ditey 

http://referatcentral.org.ua/medicine_load.php?id=3313 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_hir/classes_stud/uk/m

ed/lik/ptn/основи%20стоматології/5/02.%20травми%20щелепно-

лицевої%20ділянки.%20доброякісні%20пухлини%20щлд..htm 

http://dentaltechnic.info/index.php/obshie-

voprosy/dovdnikzortopedichnostomatolog/2604-

persha_dopomoga_u_razi_travm_shelepno_licevoyi_dilyanki_ 

16. Форма підсумкового контролю успішності навчання:   диф.залік 

 

17. Засоби діагностики успішності навчання студентів: 

        - тести; 

- ситуаційні задачі; 

- набори фотографій, рентгенограм, фантомів, муляжів. 

http://diagnoz.net.ua/xvorobu/642-poshiren-hvorobi-slizovoyi-obolonki-porozhnini-rota.html
http://diagnoz.net.ua/xvorobu/642-poshiren-hvorobi-slizovoyi-obolonki-porozhnini-rota.html
http://stopbolezni.net/xvorobu-uxa-gorlo-nosas/6124-vurazki-y-roti.html
http://dentalit.lviv.ua/article/1113
http://mdovidka.com/dobrojakisni-puhlini-porozhnini-rota.html
http://www.dovidnyk.org/dir/28/161/1738.html
http://smile-center.com.ua/ru/articles/proyavy-somatychnyx-zaxvoryuvan-na-slyzoviy-obolonci-porozhnyny-rota-u-ditey-chast-2
http://smile-center.com.ua/ru/articles/proyavy-somatychnyx-zaxvoryuvan-na-slyzoviy-obolonci-porozhnyny-rota-u-ditey-chast-2
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_hir/classes_stud/uk/stomat/стоматологія/ptn/хірургічна%20стоматологія/5/09%20семестр/15.%20больові%20синдроми%20обличчя..htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_hir/classes_stud/uk/stomat/стоматологія/ptn/хірургічна%20стоматологія/5/09%20семестр/15.%20больові%20синдроми%20обличчя..htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_hir/classes_stud/uk/stomat/стоматологія/ptn/хірургічна%20стоматологія/5/09%20семестр/15.%20больові%20синдроми%20обличчя..htm
http://findpatent.com.ua/patent/219/2190996.html
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=55950
http://ua-referat.com/Прояви_специфічних_інфекцій_туберкульоз_сифіліс_в_порожнині_рота
http://ua-referat.com/Прояви_специфічних_інфекцій_туберкульоз_сифіліс_в_порожнині_рота
http://ua-referat.com/Прояви_специфічних_інфекцій_туберкульоз_сифіліс_в_порожнині_рота
http://i-medic.com.ua/index.php?newsid=1529
http://medbib.in.ua/vospalitelnyie-zabolevaniya-chelyustno-44066.html
http://smile-center.com.ua/ru/articles/odnotogenni-ta-neodontogenni-furunkuly-karbunkuly-abscesy-ta-flegomony-welwpno-lycevoyi-dilyanky-u-ditey
http://smile-center.com.ua/ru/articles/odnotogenni-ta-neodontogenni-furunkuly-karbunkuly-abscesy-ta-flegomony-welwpno-lycevoyi-dilyanky-u-ditey
http://smile-center.com.ua/ru/articles/odnotogenni-ta-neodontogenni-furunkuly-karbunkuly-abscesy-ta-flegomony-welwpno-lycevoyi-dilyanky-u-ditey
http://referatcentral.org.ua/medicine_load.php?id=3313
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_hir/classes_stud/uk/med/lik/ptn/основи%20стоматології/5/02.%20травми%20щелепно-лицевої%20ділянки.%20доброякісні%20пухлини%20щлд..htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_hir/classes_stud/uk/med/lik/ptn/основи%20стоматології/5/02.%20травми%20щелепно-лицевої%20ділянки.%20доброякісні%20пухлини%20щлд..htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_hir/classes_stud/uk/med/lik/ptn/основи%20стоматології/5/02.%20травми%20щелепно-лицевої%20ділянки.%20доброякісні%20пухлини%20щлд..htm

