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1. АНОТАЦІЯ КУРСУ: 

 

СЕМЕСТР(И): 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ: загальна кількість годин – 645, з них лекції – 60 год., практичні – 

405 год., самостійна робота – 180 год.; кількість кредитів ЄКТС – 21,5. 

 

Обсяг модуля 1: загальна кількість годин – 210, з них лекції – 30 год., практичні – 

120 год., самостійна робота – 60 год.; кількість кредитів ЄКТС – 7. 

 

Обсяг модуля 2: загальна кількість годин – 135, з них лекції – 10 год., практичні 105 

год., самостійна робота – 20 год.; кількість кредитів ЄКТС – 4,5. 

 

Обсяг модуля 3: загальна кількість годин – 153, з них лекції – 20 год., практичні – 83 

год., самостійна робота – 50 год.; кількість кредитів ЄКТС – 5,1. 

 

Обсяг модуля 4: загальна кількість годин – 147, з них лекції – 0 год., практичні – 97 

год., самостійна робота – 50 год.; кількість кредитів ЄКТС – 4,9. 

 

МЕТА КУРСУ: досягнення/набуття/оволодіння компетентностями: 

 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони 
здоров'я за спеціальністю «Cтоматологія» у професійній діяльності 
або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 
та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 
умов і вимог 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
здатність вчитися та бути сучасно навченим. 
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 
ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово; здатність спілкуватися другою мовою. 
ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій. 
ЗК6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з 
різних джерел. 
ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, здатність 
працювати автономно. 
ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК9. Здатність до вибору стратегії спілкування. 
ЗК10. Здатність працювати в команді. 
ЗК11. Навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК12. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 
орієнтація на безпеку. 
ЗК13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 
робіт. 
ЗК14. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
ЗК15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Спеціальні (фахові, 
предметні) 
компетентності 

СК1. Збирання медичної інформації про стан пацієнта. 
СК2. Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних 
досліджень. 
СК3. Встановлення клінічного діагнозу захворювання щелепно-
лицевої ділянки. 
СК4. Діагностування невідкладних стоматологічних та загально 
соматичних станів. 
СК5. Планування та проведення заходів профілактики захворювань 
щелепно-лицевої ділянки. 
СК6. Визначення характеру та принципів лікування захворювань 
щелепно-лицевої ділянки. 
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СК7. Визначення необхідного режиму праці та відпочинку, дієти при 
лікуванні захворювань щелепно-лицевої ділянки. 
СК8. Визначення тактики ведення стоматологічного хворого при 
соматичній патології. 
СК9. Виконання медичних та стоматологічних маніпуляцій. 
СК10. Проведення лікування основних захворювань щелепно-
лицевої ділянки. 
СК11. Організація проведення лікувально-евакуаційних заходів. 
СК12. Визначення тактики та надання екстреної медичної допомоги. 
СК13. Організація та проведення стоматологічної диспансеризації 
осіб, що підлягають диспансерному нагляду. 
СК14. Оцінювання впливу навколишнього середовища на стан 
здоров`я населення (індивідуальне, сімейне, популяційне). 
СК15. Ведення медичної документації. 
СК16. Опрацювання державної, соціальної та медичної інформації, в 
тому числі – нормативно-правової бази в галузі охорони здоров’я і 
правових питань стоматологічної допомоги. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ: 

 

знати: 

– анатомо-фізіологічні особливості зубів, пародонта та слизової оболонки порожнини рота; 

– систематику хвороб зубів, пародонта та слизової оболонки порожнини рота; 

– основні методи обстеження стоматологічних пацієнтів; 

– клінічні ознаки стоматологічних захворювань; 

– додаткові методи обстеження та їх інтерпретацію в клініці терапевтичної стоматології; 

– основні клінічні та біохімічні показники норми біологічних рідин організму людини; 

– принципи проведення диференційної діагностики стоматологічних захворювань; 

– принципи, етапи та стандарти консервативного лікування стоматологічних пацієнтів; 

– види, рівні та заходи профілактики хвороб зубів, пародонта та слизової оболонки 

порожнини рота; 

– основні ознаки невідкладних станів на стоматологічному прийомі; 

– послідовність дій при наданні невідкладної допомоги на стоматологічному прийомі. 

 

вміти: 
─ збирати медичну інформацію про стан пацієнта в клініці терапевтичної стоматології 

(ПРН 1, ПРН 2, СК 1); 

─ проводити обстеження стоматологічного пацієнта в клініці терапевтичної стоматології 

(ПРН 1, ПРН 2, СК 1); 

─ призначати та аналізувати результати лабораторного та інструментального обстеження 

стоматологічного пацієнта в клініці терапевтичної стоматології (ПРН 3, СК 2); 

─ виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми в терапевтичній 

стоматології (ПРН 1); 

─ виявляти та ідентифікувати прояви соматичних захворювань в порожнині рота (ПРН 10, 

СК 8); 

─ обґрунтувати та сформулювати попередній діагноз в клініці терапевтичної стоматології 

(ПРН 1, СК 3); 

─ проводити диференціальну діагностику в клініці терапевтичної стоматології (СК 3); 

─ визначати остаточний клінічний діагноз основних захворювань в клініці терапевтичної 

стоматології (ПРН 4, СК 3); 

─ визначати характер та принципи лікування в клініці терапевтичної стоматології (ПРН 8, 

СК 6); 

─ складати комплексний план лікування пацієнта в клініці терапевтичної стоматології 

(ПРН 8, СК 6); 

─ обирати необхідні лікарські засоби, адекватну лікарську форму/дозування/режим 

введення при призначенні пацієнтам з основними стоматологічними захворюваннями 

(ПРН 8, СК 6); 
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─ визначати вид, терміни, обсяг, етапи консервативного лікування пацієнтів зі 

стоматологічними захворюваннями за існуючими алгоритмами та стандартами (ПРН 8, 

СК 6); 

─ виконувати стоматологічні та медичні маніпуляції при проведенні консервативного 

лікування пацієнтів зі стоматологічними захворюваннями (ПРН 21, ПРН 22, СК 9, СК 

10); 

─ вміти застосовувати основний стоматологічний інструментарій, матеріали та 

стоматологічне обладнання в терапевтичній стоматології (ПРН 21, ПРН 22, СК 9, СК 10); 

─ дотримуватись принципів асептики та антисептики в клініці терапевтичної стоматології, 

застосовувати засоби індивідуального захисту при виконанні стоматологічних 

маніпуляцій (ПРН 20, СК 9, СК 10); 

─ визначати види, принципи режиму праці, відпочинку та необхідної дієти при лікуванні 

стоматологічних захворювань у клініці терапевтичної стоматології на підставі 

попереднього або остаточного клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення за існуючими алгоритмами та стандартами (ПРН 9, СК 7); 

─ проводити консервативне лікування пацієнтів зі стоматологічними захворюваннями за 

існуючими алгоритмами та стандартами (ПРН 11, ПРН 21, ПРН 22, СК 9, СК 10); 

─ визначати та усувати фактори ризику основних стоматологічних захворювань (ПРН 6, СК 

5); 

─ планувати та втілювати заходи профілактики найбільш поширених захворювань у клініці 

терапевтичної стоматології (ПРН 6, СК 5); 

─ аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової й індивідуальної, 

загальної та локальної медикаментозної й немедикаментозної профілактики 

стоматологічних захворювань в клініці терапевтичної стоматології (ПРН 7, СК 5, СК 14); 

─ визначати тактику ведення пацієнта/ки зі стоматологічним захворюванням при 

соматичній патології, під час вагітності за існуючими алгоритмами та стандартами (ПРН 

10, СК 8); 

─ діагностувати невідкладні стоматологічні та загально-соматичні стани (ПРН 5, СК 11); 

─ визначати тактику та надавати екстрену медичну допомогу, використовуючи 

рекомендовані алгоритми (ПРН 13, ПРН 23, СК 11); 

─ вести облікову та звітну документацію у терапевтичній стоматології (СК 14). 

 

здатен 

продемонструвати: 

 володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами 

фахової субординації у клініці терапевтичної стоматології (ПРН 19, ЗК 12); 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися та бути 

сучасно навченим (ЗК 1); 

 знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК 2); 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК 3); 

 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК 5); 

 здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел (ЗК 6); 

 вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК 8); 

 здатність до вибору стратегії спілкування (ЗК 9); 

 здатність працювати в команді (ЗК 10); 

 навички міжособистісної взаємодії (ЗК 11); 

 здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), орієнтацію на безпеку (ЗК 12); 

 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК 13); 

 здатність діяти соціально-відповідально та громадянсько-свідомо (ЗК 15). 

 

володіти навичками: 

 збору медичної інформації про стан пацієнта в клініці терапевтичної стоматології (СК 1); 

 обстеження стоматологічного пацієнта в клініці терапевтичної стоматології (ПРН 1, СК 

2); 
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 виконання стоматологічних та медичних маніпуляцій при проведенні консервативного 

лікування пацієнтів зі стоматологічними захворюваннями (ПРН 21, ПРН 22, СК 9); 

 

самостійно вирішувати: 

 професійні задачі та проблеми в галузі охорони здоров'я за спеціальністю 

«Cтоматологія» на підставі набутих компетентностей в процесі навчання та 

майбутній професійній діяльності згідно існуючих стандартів надання 

стоматологічної допомоги. 

 

НЕОБХІДНІ НАВЧАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ: 

 

ПРЕРЕКВІЗИТИ: 

Обов’язкові компоненти ОП 

Гуманітарна та соціально-економічна підготовка 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої 

програми 

Компетентності 

ОК 1. Іноземна мова ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 
так і письмово; здатність спілкуватися другою мовою. ОК 2. Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

ОК 13. Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

ОК 3. Історія України та 

української культури 

ЗК15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ОК 4. Філософія ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу; здатність вчитися та бути сучасно навченим. 
ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Природничо-наукова підготовка 

ОК 5. Латинська мова та 

медична психологія 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ОК 6. Історія медицини 

ОК 7. Медична біологія 

ОК 8. Медична і біологічна 

фізика 

ОК 9. Медична хімія 

ОК 10. Біологічна та 

біоорганічна хімія 

ОК 11. Анатомія людини 

ОК 12. Гістологія, цитологія та 

ембріологія 

ОК 14. Фізіологія 

ОК 16. Медична інформатика ЗК5. Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 

Професійна підготовка 

ОК 17. Безпека 

життєдіяльності; 

основи біоетики та 

біобезпеки 

ЗК12. Здатність діяти на основі етичних міркувань 
(мотивів); орієнтація на безпеку. 
СК14. Оцінювання впливу навколишнього середовища на 
стан здоров`я населення (індивідуальне, сімейне, 
популяційне). 

ОК 15. Мікробіологія, 

вірусологія та 

імунологія 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності. 
ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 

ОК 18. Клінічна анатомія та 

оперативна хірургія 
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ОК 19. Пропедевтика 

внутрішньої медицини 

СК1. Збирання медичної інформації про стан пацієнта. 
СК2. Оцінювання результатів лабораторних та 
інструментальних досліджень. 
СК8. Визначення тактики ведення стоматологічного 
хворого при соматичній патології. 

ОК 20. Гігієна та екологія СК7. Визначення необхідного режиму праці та 
відпочинку, дієти при лікуванні захворювань щелепно-
лицевої ділянки. 
СК14. Оцінювання впливу навколишнього середовища на 
стан здоров`я населення (індивідуальне, сімейне, 
популяційне). 

ОК 21. Пропедевтика 

терапевтичної 

стоматології 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ОК 22. Пропедевтика 

ортопедичної 

стоматології 

ОК 23. Пропедевтика дитячої 

терапевтичної 

стоматології 

ОК 24. Патоморфологія 

ОК 25. Патофізіологія 

ОК 26. Фармакологія 

ОК 27. Внутрішня медицина (у 

тому числі інфекційні 

хвороби та 

епідеміологія, клінічна 

фармакологія) 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності. 
СК8. Визначення тактики ведення стоматологічного 
хворого при соматичній патології. 

ОК 28. Хірургія у тому числі 

онкологія і 

нейрохірургія 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ОК 29. Соціальна медицина, 

громадське здоров’я та 

основи доказової 

медицини 

ОК 30. Радіологія ЗК2. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 
СК2. Оцінювання результатів лабораторних та 
інструментальних досліджень. 

ОК 31. Судова медицина 

(стоматологія). 

Медичне право України 

СК16. Опрацювання державної, соціальної та медичної 

інформації, в тому числі – нормативно-правової бази в 

галузі охорони здоров’я і правових питань 

стоматологічної допомоги. 

ОК 32. Профілактика 

стоматологічних 

захворювань 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ОК 37. Фтизіатрія ЗК2. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ОК 38. Педіатрія ЗК2. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ОК 39. Акушерство ЗК2. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ОК 42. Економіка охорони 

здоров’я 

СК16. Опрацювання державної, соціальної та медичної 

інформації, в тому числі – нормативно-правової бази в 

галузі охорони здоров’я і правових питань 

стоматологічної допомоги. 
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ОК 43. Екстрена та 

невідкладна медична 

допомога 

СК12. Визначення тактики та надання екстреної медичної 
допомоги. 
СК4. Діагностування невідкладних стоматологічних та 
загально соматичних станів. 

ОК 44. Охорона праці в галузі СК7. Визначення необхідного режиму праці та 
відпочинку, дієти при лікуванні захворювань щелепно-
лицевої ділянки. 

ОК 45. Загальна медична 

підготовка 

(офтальмологія, 

неврологія, в т.ч. 

нейростоматологія; 

дерматологія, 

венерологія; психіатрія, 

наркологія; медична 

психологія; фізична 

реабілітація; спортивна 

медицина, 

ендокринологія) 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ОК 46. Оториноларингологія 

ОК 49. Клінічна імунологія, 

алергологія 

ОК 47. Підготовка офіцерів 

запасу галузі знань 

«Охорона здоров’я» 

спеціальність 

«Стоматологія» 

СК11. Організація проведення лікувально-евакуаційних 
заходів. 

КОРЕКВІЗИТИ: 

ОК 48. Виробнича практика ЗК2. Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності. 
СК1. Збирання медичної інформації про стан пацієнта. 
СК2. Оцінювання результатів лабораторних та 
інструментальних досліджень. 
СК3. Встановлення клінічного діагнозу захворювання 
щелепно-лицевої ділянки. 
СК5. Планування та проведення заходів профілактики 
захворювань щелепно-лицевої ділянки. 
СК6. Визначення характеру та принципів лікування 
захворювань щелепно-лицевої ділянки. 
СК8. Визначення тактики ведення стоматологічного 
хворого при соматичній патології. 
СК9. Виконання медичних та стоматологічних 
маніпуляцій. 
СК10. Проведення лікування основних захворювань 
щелепно-лицевої ділянки. 

ОК 34. Хірургічна 

стоматологія 

ОК 35. Ортопедична 

стоматологія 

ОК 36. Ортодонтія 

ОК 40. Дитяча терапевтична 

стоматологія 

ОК 41. Дитяча хірургічна 

стоматологія 

Вибіркові компоненти ОП 

ВБ 

5.10. 

Основи естетичної 

реставрації зубів 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності. 
СК9. Виконання медичних та стоматологічних 
маніпуляцій. 
СК10. Проведення лікування основних захворювань 

щелепно-лицевої ділянки. 

ПОСТРЕКВІЗИТИ 

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 

охорони здоров'я за спеціальністю «Cтоматологія» у професійній діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ: 

 

Рік навчання – 3. Семестр – 5, 6. Модуль 1. 

 

№ 

п/п 
Тема лекції Години 

1.  Ураження твердих тканин зубів некаріозного походження 2 

2.  
Етіологія та патогенез карієсу. Теорії розвитку карієсу. Внесок вчених в 

розробку проблеми патогенезу карієсу. Сучасний погляд на проблему. 
2 

3.  
Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика 

карієсу зубів. Основні принципи лікування карієсу. 
2 

4.  
Консервативне (ремінералізуюча терапія) та хірургічне лікування карієсу. 

Медикаментозна терапія. Особливості лікування карієсу контактних 

поверхонь. 

2 

5.  
Загальне лікування карієсу. Профілактика карієсу. Засоби профілактики. 

Організація профілактики карієсу у різних груп населення. 
2 

6.  
Етіологія і патогенез пульпіту. Класифікація. Клініка, патологічна 

анатомія, діагностика, диференційна діагностика гострого та хронічного 

пульпіту. 

2 

7.  
Лікування пульпіту. Принципи лікування. Біологічний метод лікування 

пульпіту: обгрунтування, показання, групи медикаментозних препаратів, 

механізм дії, методика лікування. 

2 

8.  
Хірургічний метод лікування пульпіту. Знеболювання при лікуванні пульпіту. 

Вітальна ампутація та екстирпація пульпи: сутність методів, 

обгрунтування, техніка проведення. 

2 

9.  
Девітальний хірургічний метод лікування пульпіту: сутність, показання. 

Девіталізуючі засоби. Техніка проведення методу, недоліки. Порівняльна 

характеристика вітального і девітального методів лікування. 

2 

10.  
Анатомо-топографічні, структурні та функціональні особливості 

періодонта. Етіологія та патогенез періодонтиту. 
2 

11.  
Класифікація періодонтиту. Клініка, патологічна анатомія, діагностика, 

диференційна діагностика гострого та хронічного періодонтиту. 
2 

12.  Принципи лікування періодонтиту. Лікування гострого періодонтиту. 2 

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 періодонта у хворих на хронічний 

періодонтит. 

2 

14.  
Пломбування кореневих каналів. Сучасні матеріали для кореневих пломб. 

Пломбування кореневих каналів штифтами (характеристика методик). 
2 

15.  
Помилки та ускладнення ендодонтичного лікування, їх запобігання та 

усунення. Одонтогенний хроніосепсис. 
2 

   

№ 

п/п 
Тема практичного заняття Години 

1.  Організація стоматологічної допомоги в Україні. Медична документація: 

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

юридичний документ. 

3 

2.  Схема обстеження стоматологічного пацієнта. Основні та допоміжні методи 

обстеження пацієнта в клініці терапевтичної стоматології. 
3 

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

професійної гігієни. 
3 

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

зуба некаріозного походження (заняття №1). 
3 
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5.  Клініка, діагностика, диф. діагностика та лікування уражень твердих тканин 

зуба некаріозного походження (заняття №2). 
3 

6.  Зміни кольору зубів (дисколорити). Причини, види. Методи усунення. 3 

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

Класифікація карієсу. 
3 

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

проблему. 
3 

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

Ремінералізуюча терапія. Види. Механізм дії. 
3 

10.  Клініка, діагностика, диф. діагностика, лікування поверхневого карієсу. 3 

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

Знеболювання при препаруванні твердих тканин зуба. 
3 

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

Види лікувальних паст, механізм дії. 
3 

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

карієсу. 
3 

14.  Особливості лікування карієсу контактних поверхонь зубів. 3 

15.  Вибір пломбувального матеріалу при лікуванні карієсу різних класів. 3 

16.  Множинний карієс. Загальне лікування карієсу зубів. Профілактика. 3 

17.  Помилки та ускладнення при лікуванні карієсу зубів. 3 

18.  Профілактика карієсу. Значення індивідуальної та суспільної профілактики. 

Засоби профілактики. Організація профілактики карієсу зубів вагітних, 

призовників, робітників окремих виробництв. 

3 

19.  Складаня плану лікування та оформлення медичної документації (ф.043/О) 

стоматологічного пацієнта з різними формами карієсу/некаріозних уражень. 
3 

20.  Контрольне заняття 1 3 

21.  Загальна симптоматика пульпіту. Обстеження пацієнта на пульпіт. 

Клініка, діагностика, диф. діагностика гострого пульпіту. 
3 

22.  Клініка, діагностика, диф. діагностика хронічного пульпіту. 

Клініка, діагностика, диф. діагностика загостреного хронічного  пульпіту та 

пульпіту, ускладненого періодонтитом. 

3 

23.  Методи лікування пульпіту. Знеболення при лікуванні пульпіту. 

Консервативний (біологічний) метод лікування пульпіту: обгрунтування, 

сутність, показання, методика. Медикаментозні засоби та механізм їх дії. 

3 

24.  Вітальний хірургічний метод лікування пульпіту. Вітальна ампутація, 

вітальна екстирпація пульпи. Інструментальне та медикаментозне 

забезпечення методу. 

3 

25.  Девітальний хірургічний метод лікування пульпіту. Засоби для девіталізації 

пульпи. Механізм дії, негативний вплив на тканини періодонту. Показання, 

техніка проведення лікування. 

3 

26.  Ендодонтична обробка кореневих каналів та їх пломбування при пульпіті. 

Особливості, методи проведення. 
3 

27.  Помилки та ускладнення при лікуванні пульпіту. 3 

28.  Підсумкове заняття з розділу "Пульпіти"  3 

29.  Обстеження пацієнта на періодонтит. Методи діагностики періодонтиту. 

Клініка, діагностика, диф. діагностика гострого періодонтиту. 
3 

30.  Клініка, діагностика, диф. діагностика хронічного  періодонтиту. 3 

31.  Клініка, діагностика, диф. діагностика загостреного хронічного 

періодонтиту. Рентгенологічна діагностика періодонтитів. 
3 

32.  Принципи лікування періодонтиту. Механічна обробка кореневих каналів 

(інструменти, техніка застосування). 
3 

33.  Медикаментозна обробка кореневих каналів. Засоби стимуляції регенерації 

тканини періодонту. 
3 

34.  Лікування гострого апікального періодонтиту. 3 
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Лікування хронічного періодонтиту. 

35.  Лікування загостреного хронічного періодонтиту. 

Пломбування кореневих каналів при лікуванні періодонтитів. 
3 

36.  Фізичні методи лікування періодонтитів. Показання, методи. 3 

37.  Особливості лікування періодонтитів у раніше ендодонтично лікованих 

зубах та в зубах з важко прохідними кореневими каналами. 
3 

38.  Помилки та ускладнення при лікуванні періодонтитів. Причини. Засоби 

усунення та профілактики. 
3 

39.  Складання плану лікування та оформлення медичної документації (ф.043/О) 

стоматологічного пацієнта з різними формами пульпіту/періодонтиту. 
3 

40.  Підсумковий контроль 1 3 

 

Рік навчання – 4. Семестр – 7, 8. Модуль 2. 

 

№ 

п/п 
Тема лекції Години 

1.  

Пародонтологія як розділ терапевтичної стоматології. Пародонт, 

визначення поняття. Анатомо-фізіологічні особливості тканин пародонту. 

Термінологія. Класифікація захворювань пародонту. Етіологія, патогенез. 

Значення місцевих чинників у механізмі їх розвитку. Роль порушень обміну 

речовин, змін імунної, ендокринної, серцево-судинної, нервової та інших 

систем в патогенезі пародонтиту. 

2 

2.  

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, 

лікування та профілактика запальних захворювань пародонта (папілліт, 

гінгівіт, локалізований пародонтит). 

2 

3.  
Генералізований пародонтит: клініка, діагностика (клінічні, 

рентгенологічні, функціональні, лабораторні показники). 
2 

4.  

Принципи комплексного лікування генералізованого пародонтиту. Усунення 

місцевих подразників. Місцеве медикаментозне лікування генералізованого 

пародонтиту. Використання фізичних факторів у комплексному лікуванні 

захворювань пародонта. 

2 

5.  
Хірургічні методи лікування пародонтиту. Загальна терапія при 

захворюваннях пародонту. Профілактика захворювань пародонта 
2 

   

№ 

п/п 
Тема практичного заняття Години 

1.  Пародонт. Визначення поняття Анатомія, гістологія, фізіологія пародонта. 

Функції. Захисні механізми. Класифікація захворювань пародонта. 

(М.Ф.Данилевського, 1994; МКХ-10; Класифікація захворювань пародонта 

та періімплантних тканин (EFP&AAP World Workshop, 2017). 

Обстеження хворого з патологією тканин пародонта. Основні клінічні 

методи. R-діагностика пацієнтів з патологією тканин пародонта. Помилки 

клінічних та рентгенологічних досліджень. 

5,5 

2.  Індексна оцінка стану тканин пародонта та гігієни порожнини рота. 

Лабораторні методи обстеження пацієнтів з патологією тканин пародонта. 
5,5 

3.  Місцеві чинники ризику захворювань тканин пародонта. Катаральний 

гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, 

лікування. 

Гіпертрофічний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 

5,5 

4.  Виразково-некротичний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 
5,5 
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Локалізований пародонтит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 

5.  Контроль засвоєння змістового модуля № 3. 5,5 

6.  Запально-дистрофічні захворювання пародонта. Клініка, діагностика, 

диференційна діагностика генералізованого пародонтиту початкового та І 

ступеня хронічного перебігу. 

Клініка, діагностика, диференційна діагностика генералізованого 

пародонтиту початкового та І ступеня загостреного перебігу. 

5,5 

7.  Клініка, діагностика, диференційна діагностика генералізованого 

пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня хронічного перебігу. 

Клініка, діагностика, диференційна діагностика генералізованого 

пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня загостреного перебігу. 

5,5 

8.  Диференційна діагностика захворювань пародонта: гінгівіт, пародонтит 

(локалізований, генералізований). 
5,5 

9.  Контроль засвоєння змістового модуля № 4. 5,5 

10.  Загальні принципи та план лікування пацієнтів на генералізований 

пародонтит. Складання плану лікування. 

Загальна фармакотерапія пародонтиту. Ціль. Різновиди. Групи лікарських 

препаратів. Показання. Механізм дії. 

Робота з історією хвороби 

5,5 

11.  Усунення місцевих подразників тканин пародонту. Професійна гігієна 

порожнини рота, її складові, професійні засоби гігієни порожнини рота, 

способи видалення зубних відкладень. 

Видалення під'ясенних зубних відкладень. Інструменти, методи. 

Робота з історією хвороби 

5,5 

12.  Місцева медикаментозна терапія генералізованого пародонтиту хронічного 

перебігу. 

Місцева медикаментозна терапія генералізованого пародонтиту загостреного 

перебігу. 

Робота з історією хвороби 

5,5 

13.  Хірургічні методи лікування захворювань пародонта (гінгівальні, 

остеомукогінгівальні, естетичні, регенеративні операції). 

Фізичні методи лікування захворювань пародонта. 

Ортопедичні та ортодонтичні втручання у порожнині рота при 

захворюваньах пародонта. 

Робота з історією хвороби 

5,5 

14.  Контроль засвоєння змістового модуля № 5. 5,5 

15.  Профілактика захворювань тканин пародонту. Етіологічні та патогенетичні 

підходи до профілактики. Суспільні заходи профілактики захворювань 

пародонта. 

Диспансерізація пацієнтів із захворюваннями тканин пародонта. загальні 

принципи. Документація. Оцінка ефективності диспансеризації. 

Робота з історією хвороби 

5,5 

16.  Індивідуальні заходи профілактики захворювань пародонта. Вибір засобів 

гігієни для профілактики захворювань пародонта. Алгоритм індивідуальної 

гігієни порожнини рота. 

5,5 

17.  Мотивація пацієнтів до виконання індивідуальної гігієни порожнини рота та 

лікування захворювань тканин пародонта. Вибір засобів та алгоритм 
5,5 
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індивідуальної гігієни порожнини рота при захворюваннях пародонта.  

18.  Захист історії хвороби. 5,5 

19.  Підсумковий контроль 2 6 

 

Рік навчання – 5. Семестр – 9. Модуль 3. 

 

№ 

п/п 
Тема лекції Години 

1.  

Слизова оболонка порожнини рота: будова, функція. Елементи ураження. 

Систематика хвороб слизової оболонки порожнини рота. Травматичні 

ураження слизової оболонки порожнини рота. Катаральний стоматит. 

Лейкоплакія. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 

2 

2.  

Вірусні захворювання  слизової оболонки порожнини рота. Герпетичний 

стоматит, оперізуючий герпес, інфекційний мононуклеоз, герпетична 

ангіна, грип, кір. СНІД. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування, профілактика. 

2 

3.  

Бактеріальні ураження слизової оболонки порожнини рота. Виразково-

некротичний, гангренозний стоматит. Нома. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування. Диференційна 

діагностика виразок слизової оболонки порожнини рота. 

2 

4.  
Прояви венеричних хвороб (сифіліс, гонорея), лепри та туберкульозу в 

порожнині рота. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, тактика 

лікаря-стоматолога.. 

2 

5.  
Кандидоз слизової оболонки порожнини рота. Аномалії та хвороби язика. 

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, 

лікування. 

2 

6.  

Захворювання слизової оболонки порожнини рота при алергічних ураженнях 

Реакції негайного та сповільненого типу. Хронічний рецидивуючий афтозний 

стоматит. Багатоформна ексудативна ерітема. Патогенез, клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування та профілактика. 

2 

7.  
Самостійні захворювання губ. Передракові захворювання червоної кайми губ 

та слизової оболонки порожнини рота. Рак. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика. 

2 

8.  

Захворювання слизової оболонки порожнини рота при дерматозах з 

аутоімунним компонентом. Пухирчаста хвороба, етіологія, патогенез, 

клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. Пемфігоїди. 

Червоний плоский лишай, червоний вовчак. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика. Тактика 

лікаря-стоматолога. 

2 

9.  
Зміни слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях крові: лейкозах, 

анемії, геморагічних синдромах. Клініка, діагностика, тактика лікаря-

стоматолога. 

2 

10.  

Зміни слизової оболонки порожнини рота при соматичних та системних 

захворюваннях ендокринної, травної, серцево-судинної, нервової систем та 

ін. 

Клініка, діагностика, тактика лікаря-стоматолога. Стоматогенна 

хроніоінтоксикація. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

профілактика, лікування. 

2 

   

№ 

п/п 
Тема практичного заняття Години 

1.  Анатомо-топографічні, морфологічні та функціональні особливості слизової 

оболонки порожнини рота. 
7 
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Елементи ураження при захворюваннях слизової болонки порожнини рота. 

Систематика хвороб слизової оболонки порожнини рота. 

Травматичні ураження слизової оболонки порожнини рота. Лейкоплакія. 

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика. 

Променеві ураження слизової оболонки порожнини рота. Патогенез, клініка, 

лікування, профілактика. 

2.  Вірусні захворювання слизової оболонки порожнини рота: Герпетичний 

стоматит. Оперізуючий лишай. Грип. Ящур. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування 

7 

3.  Прояви СНІДу в порожнині рота. Клініка, профілактика. Тактика лікаря-

стоматолога. 

Виразково-некротичний стоматит. Гангренозний стоматит, нома: етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, лікування. 

7 

4.  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. 

7 

5.  Кандидоз. етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та 

профілактика. 

Аномалії та хвороби язика. Глосодінія. Клініка, діагностика, тактика лікаря-

стоматолога. 

7 

6.  Захворювання губ: самостійні та симптоматичні хейліти. Етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика. 
7 

7.  Новоутворення. Облігатні та факультативні передракові захворювання 

слизової оболонки порожнини рота та губ.  Доброякісні новоутворення 

СОПР та губ. Рак слизової оболонки порожнини рота та червоної кайми губ. 

Клініка, діагностика, лікування, прогноз та профілактика 

7 

8.  Прояви алергічних станів в порожнині рота. Хронічний рецидивуючий 

афтозний стоматит. Афтози: синдром Бехчета, афти Беднара та ін. 

Поліморфна ексудативна еритема. Синдром Стівенса-Джонсона, Лайелла. 

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, 

лікування. 

7 

9.  Зміни СОПР при дерматозах з аутоімунним компонентом. Пухирчаста 

хвороба: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування, профілактика. 

Пемфігоїди: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування, профілактика. 

Червоний плоский лишай. Червоний вовчак. Етіологія, клініка, діагностика, 

лікування. 

7 

10.  Зміни слизової оболонки при захворюваннях крові (лейкозах, анеміях, 

геморагічних діатезах та ін..) Тактика лікаря-стоматолога. 

Зміни слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях органів 

системи травлення, гіпо(а)вітамінозі, захворюваннях органів серцево-

судинної, ендокринної системи та коллагенозах. Тактика лікаря-стоматолога. 

7 

11.  Клінічний розбір пацієнтів. Методичні підходи до вибору методів 

діагностики та лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота. 
7 

12.  Підсумковий контроль 3 6 

 

Рік навчання – 5. Семестр – 10. Модуль 4. 

 

№ 

п/п 
Тема практичного заняття Години 

1.  Субординатура: цілі та завдання. Документація субординатора. Контроль 

вихідного рівня знань. Звітна документація в терапевтичній стоматології. 

Безперервна освіта в практиці лікаря-стоматолога. Курація пацієнтів. 

7 
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2.  Невідкладні стани та термінова медична допомога в практиці лікаря-

стоматолога. Курація пацієнтів. 
7 

3.  Помилки в діагностиці, диференційна діагностика та можливі ускладнення в 

лікуванні некаріозних уражень зубів. Курація пацієнтів. 
7 

4.  Помилки в діагностиці, диференційна діагностика та можливі ускладнення в 

лікуванні карієсу зубів. Курація пацієнтів. 

Помилки та ускладнення при застосуванні сучасних пломбувальних 

матеріалів та технологій. Курація пацієнтів. 

7 

5.  Помилки в діагностиці, диференційна діагностика та можливі ускладнення в 

лікуванні пульпіту. Курація хворих. 

Помилки в діагностиці, диференційна діагностика та можливі ускладнення в 

лікуванні періодонтиту. Курація пацієнтів. 

7 

6.  Рентгенологічна діагностика в терапевтичній стоматології. Диференційна 

діагностика захворювань тканин пародонта. Помилки в діагностиці. Курація 

пацієнтів. 

7 

7.  Профілактика та медикаментозне лікування запальних і дистрофічно-

запальних захворювань пародонта. Курація пацієнтів. 
7 

8.  Комплексний підхід до лікування захворювань пародонта (шинування, 

хірургічні методи лікування). 

Фізичні методи діагностики та лікування в терапевтичній стоматології. 

Курація пацієнтів. 

7 

9.  Диференційна діагностика захворювань СОПР інфекційної природи 

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

діагностиці. Тактика лікаря-стоматолога. Курація пацієнтів. 

7 

10.  Диференційна діагностика передракових захворювань та раку червоної 

кайми губ і слизової оболонки порожнини рота. Курація пацієнтів. 
7 

11.  Прояви алергії в порожнині рота. Помилки в діагностиці, диференційна 

діагностика та лікування. Профілактика. Курація пацієнтів. 
7 

12.  Лабораторні методи діагностики захворювань пародонту та слизової 

оболонки порожнини рота. 
7 

13.  Методичні підходи до діагностики та лікування захворювань слизової 

оболонки порожнини рота. Курація пацієнтів. 

Контроль СПР, що не входить до плану аудиторних занять 

7 

14.  Підсумковий контроль 4 7 

 

ВИДИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ: лекція, практичне. 

ФОРМИ НАВЧАННЯ: денна. 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ: словесний, пояснювально-демонстраційний, метод проблемного 

викладання, репродуктивний, дослідницький. 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ: практичний, письмовий, усний, графічний. 

ФОРМИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ: підсумковий контроль (семестр 6, 8, 9), іспит 

(семестр 10). 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ: практична робота 

(пацієнт/фантом), індивідуальні завдання, презентації, питання для поточного контролю, 

тести, задачі, питання для підсумкового контролю. 

МОВА НАВЧАННЯ: українська, російська, англійська. 
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2. ОЦІНЮВАННЯ: 

 
НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА ПОТОЧНУ НАВЧАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Рік навчання – 3. Семестр – 5, 6. Модуль 1. 

 

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 

 
Рік навчання – 4. Семестр – 7, 8. Модуль 2. 

 

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 – 2 

Годин –135 (10-105-20) 

Кредитів  – 4,5 

4 

(№3-6) 

17+ 

іст.хв. 

4 3 2,5 

0 5 іст.хв. 

7 

іст.хв. 

6 

іст.хв. 

4 
 
Рік навчання – 5. Семестр – 9. Модуль 3. 
 

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 – 3 

Годин –153 (20-83-50) 

Кредитів  – 4,9 

5 

(№7-11) 
11 7 6 4 0 3 

 
Рік навчання – 5. Семестр – 10. Модуль 4. 
 

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 – 147 (0-97-50) 

Кредитів  –5,1 

2 

(№12-13) 

12+ 

зах.СРС 

6 5 3,5 
0 1 СРС 

7 
СРС 

6 
СРС 

5 
 

НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Тестовий контроль Практичні навички Письмова відповідь 

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

«4» - 25 балів «4» - 40 балів «4» - 35 балів 

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

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

ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЯ 

ОЦІНКА ЗА МОДУЛЬ визначається як сума підсумкового балу за поточну навчальну 

діяльність (максимальна кількість балів 80) та балу за ПМК (максимальна кількість 

балів 120). 

Зарахування кредиту за вивчений Модуль здійснюється за умови накопичення 

загальної кількості отриманих студентом балів, що має бути не меншою за мінімальну, яка 

визначена робочою навчальною програмою з дисципліни і відповідає мінімальному 

значенню оцінки Е, а отже, складає 111 балів. 
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ОЦІНЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ 
Дисципліна Терапевтична стоматологія вивчається протягом 3 років (5-10 семестри) та 

складається з 4 Модулів. Оцінка з дисципліни виставляється лише у тому разі, якщо студенту 

зараховані всі 4 модулі. 

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за 

багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів (в 

даному випадку 4), має визначення за системою ЕСТS і традиційною шкалою, прийнятою в 

Україні. 
 

Оцінка в 

балах 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

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 E 
Достатньо (виконання задовольняє мінімальним 

критеріям) 

60-110 

Незадовільно 

FX 
Незадовільно (з можливістю повторного 

складання) 

1-59 F 
Незадовільно  (з обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

3. ПОЛІТИКА КУРСУ: обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а 

саме: 

 самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

 дотримання норм законодавства про авторське право та суміжні права; 

 надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації; 

 у разі виявлення плагіату, академічної не доброчесності під час проведення поточного 

або підсумкового контролю робота оцінюється оцінкою «незадовільно» (0 балів); 

поточна робота не перескладається, ПМК перескладається відповідно графіка 

перескладань (інформація на інформаційних стендах кафедри, сайті кафедри 

терапевтичної стоматології http://tstm-nmu.org.ua/ , сайті НМУ імені О.О.Богомольця 

http://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/kafedri/department-therapeutic-dentistry/navchalno-

metodychna-robota/ ); 

 питання перескладання певних видів робіт і з яких причин це можливо (лікарняний, 

мобільність, непередбачені обставини тощо) вирішуються згідно Положення «Про 

порядок оцінювання знань студентів під час поточного та кінцевого контролю з 

дисципліни в НМУ імені О.О. Богомольця», затвердженого Вченою радою НМУ імені 

О.О. Богомольця (протокол №1 і від 5.09.2019р). 

 

Обговорено та рекомендовано на засіданні кафедри терапевтичної стоматології 

Протокол №1 від 30 серпня 2021 року 

Завідувач кафедри                                                                             А.В. Борисенко 

http://tstm-nmu.org.ua/
http://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/kafedri/department-therapeutic-dentistry/navchalno-metodychna-robota/
http://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/kafedri/department-therapeutic-dentistry/navchalno-metodychna-robota/

