
Дисципліна Сучасні аспекти суб’єктивно-об’єктивної 

ендодонтії 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 3 

Обсяг 3 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська, англійська 

Кафедра Терапевтичної стоматології 

Вимоги до початку Базові знання на рівні пропедевтики 

терапевтичної стоматології. Базові знання на рівні 

терапевтичної стоматології з розділів «Пульпіт» та 

«Захворювання періодонту» 

 

Що буде вивчатися Сучасна діагностика в ендодонтії. Помилки 

ендодонтичного лікування. Своєчасне 

діагностування, попередження та шляхи виходу зі 

сформованих критичних ситуацій. 

Засоби візуалізації та ендодонтичний доступ. 

Новий погляд і новий підхід. Нюанси роботи з 

мікроскопом на кожному етапі ендодонтичного 

лікування. Характеристики оптичних приладів. 

Робоча довжина кореневого каналу. 

Електрометричний метод визначення. Особливості 

роботи. Проблеми при визначенні робочої довжини 

кореневого каналу та шляхи їх вирішення.  

Препарування кореневого каналу: від ручних 

інструментів до машинних. Обробка кореневого 

каналу інструментами, які працюють в реципрокних 

режимі, без попереднього формування килимової 

доріжки. Алгоритм вибору інструменту і нюанси 

процедури препарування кореневих каналів зі 

складною анатомією. Досвід застосування 

механічних ендодонтичних інструментів, 

призначених для ендодонтичного лікування 

ускладненого карієсу при повторному 

ендодонтичного лікування. 

Дезінфекція кореневого каналу - компроміс між 

бактеріями і організмом. Протокол і розчини для 

іригації. Сучасні можливості іригації і дезінфекції 

кореневих каналів. Критерії якості та рекомендовані 

стандарти. Роль ультразвуку в ендодонтичного 

лікування. 

Сучасні методики компакціі і обтурації. Основні 

етапи підготовки до пломбування. Техніка 

вертикальної конденсації гарячої гутаперчею. 

Особливості етапів, запобігання помилок.  



Повторне ендодонтичне лікування: планування, 

алгоритм прийняття клінічного рішення. Як зробити 

повторне лікування успішним. Витяг зламаних 

інструментів, металевих і волоконних штифтів, 

видалення різних пломбувальних матеріалів, 

закриття перфорацій 

 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Ендодонтія є одним з найскладніших розділів 

терапевтичної стоматології. Значні труднощі 

ендодонтичного лікування обумовлені 

різноманіттям нозологічних форм хвороб пульпи і 

апикального періодонта, складністю і 

варіабельністю анатомії системи кореневих каналів, 

безліччю підходів до механічного та 

медикаментозного втручання в ендодонт і методик 

постендодонтіческого відновлення зуба 

 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

студент на практиці відпрацює такі практичні 

навики, як: 

 Препарування кореневого каналу: від 

ручних інструментів до машинних; 

 Пломбування кореневого каналу 

сучасними методиками компакціі і обтурації; 

 Повторного ендодонтичного лікування 

кореневих каналів. 

 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями 

і уміннями 

(компетентності) 

Важливість знань, що набуваються під час 

даного курсу допоможе в майбутньому 

використовувати данні навички на практиці, 

надасть основи розуміння роботи з кореневими 

каналами сучасними ендодонтичними 

інструментами та матеріалами, складання плану 

лікування пацієнтів з захворюваннями ендодонту 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, 

контрольні завдання, підручник, навчальний 

посібник (практикум), індивідуальні завдання, 

презентації, питання для поточного контролю, 

тести, задачі, питання для підсумкового 

контролю. 

 

Форма проведення 

занять 

Лекції та практичні заняття  

Семестровий 

контроль 

ПМК 

 


