




ВСТУП 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Галузь знань, 

спеціальність, освітній 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 10 Галузь знань 
22  – «Охорона здоров’я» 

Обов'язкова 
(за вибором) 

Модулів - 2 

Спеціальність 
221 -  «Стоматологія» 

 

Рік підготовки 
Змістових модулів - 7 5-й -й 
Індивідуальне науково-дослідне 
завдання 

Семестр 

Загальна кількість 
кредитів/годин – 10/300 

9, 10-й -й 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: аудиторних - 
35, самостійної роботи студента 
- 15 

Освітній рівень 
«Магістр» 

 

Лекції 
0,7/20 к/год. к/год. 

Практичні, семінарські 
10/300 к/год. к/год. 

Лабораторні 
к/год. к/год. 

Самостійна робота 
3,3/100 к/год. к/год. 

Індивідуальні завдання 
к/год. к/год. 

Вид контролю 
ПК – 0,4к/14год. 
Іспит - к/год. 

к/год. 

 
Терапевтична стоматологія – дисципліна, методи якої спрямовані на збереження 

здоров’я зубів, органів і тканин порожнини рота, відновлення їх анатомічної форми та 
фізіологічної функції, запобіганню стоматологічним хворобам терапевтичними методами без 
хірургічних втручань. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Терапевтична стоматологія» є 
захворювання зубів, пародонта та слизової оболонки порожнини рота. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна “Терапевтична стоматологія” 
ґрунтується на вивченні та засвоєнні студентами знань з анатомії людини, гістології, 
цитології та ембріології, патологічної анатомії, біологічної хімії, мікробіології, вірусології та 
імунології, клінічної фармакології, патоморфології, патофізіології, внутрішньої медицини, 
дерматології, венерології, введення в клінічну стоматологію й інтегрується з цими 
дисциплінами. 

 
Програма з дисципліни складена відповідно до Стандарту вищої освіти України 

(рівень вищої освіти – другий (магістерський), ступінь вищої освіти – магістр, галузь знань – 
22 Охорона здоров'я, спеціальність - стоматологія), затвердженого Наказом Міністерства 
освіти та науки №879 від 24.06.2019; Освітньо-професійної програми зі спеціальності 
«221 Стоматологія», другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань «22 Охорона 
здоров′я», що затверджена Вченою радою НМУ імені О.О. Богомольця (потокол №5 від 28 
березня 2019р.). 

Згідно Наказу НМУ імені О.О. Богомольця №327 від 02.06.21 «Про затвердження 
робочих навчальних планів підготовки фахівців денної (очної) форми навчання на 2021/2022 
н.р.» на вивчення навчальної дисципліни «Терапевтична стоматологія» відводиться 645 
годин (465 аудиторних та 180 год. для самостійної роботи студентів), 21,5 кредит ЄКТС. 
 
2. Мета, очікувані результати навчання та критерії оцінювання результатів навчання 

 
Мета 
Підготовка лікаря-стоматолога, здатного діагностувати та лікувати захворювання зубів, 
пародонта та слизової оболонки порожнини рота. 
Результати навчання 

знати: 
– анатомо-фізіологічні особливості зубів, пародонта та слизової оболонки порожнини рота; 
– систематику захворювань зубів, пародонта та слизової оболонки порожнини рота; 
– основні методи обстеження стоматологічних пацієнтів; 
– клінічні ознаки стоматологічних захворювань; 
– основні клінічні та біохімічні показники норми біологічних рідин організму людини; 
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– принципи проведення диференційної діагностики стоматологічних захворювань; 
– принципи та етапи лікування стоматологічних пацієнтів; 
– види, рівні та заходи профілактики захворювань пародонта та слизової оболонки 

порожнини рота; 
– основні ознаки невідкладних станів на стоматологічному прийомі; 
– послідовність дій при наданні невідкладної допомоги на стоматологічному прийомі. 

вміти: 
─ проводити обстеження стоматологічного пацієнта; 
─ обґрунтовувати і формулювати попередній діагноз;  
─ проводити диференціальну діагностику;  
─ аналізувати результати обстеження стоматологічного пацієнта;  
─ ставити клінічний діагноз основних захворювань;  
─ виявити та ідентифікувати прояви соматичних захворювань в порожнині рота;  
─ визначити характер та принципи лікування пацієнтів у клініці терапевтичної 

стоматології; 
─ виявити різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань;  
─ проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених захворювань у 

клініці терапевтичної стоматології. 
─ визначити необхідний режим праці та дієти при лікуванні стоматологічних захворювань у 

клініці терапевтичної стоматології; 
─ визначити діагноз невідкладного стану; 
─ визначити тактику та надання екстреної медичної допомоги. 
 
Кінцеві цілі вивчення дисципліни «Терапевтична стоматологія» встановлюються на 
основі ОПП підготовки лікаря за фахом “Стоматологія” відповідно до блоку її змістовних 
модулів і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей 
сформульований через уміння у вигляді цільових завдань. На підставі кінцевих цілей до 
кожного модуля або змістового модуля сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь, 
цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни: 

 
1. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та 
принципами фахової субординації у клініці терапевтичної стоматології (ПП.0096). 
2. Проводити опитування стоматологічних хворих з метою збору лікарського анамнезу і 
попередження можливості виникнення ускладнень фармакотерапії (ПП.00199). 
3. Проводити обстеження стоматологічного пацієнта в клініці терапевтичної стоматології 
(ПП.00193). 
4. Аналізувати результати обстеження стоматологічного пацієнта в клініці терапевтичної 
стоматології (ПП.0012). 
5. Визначити провідні синдроми та симптоми в клініці терапевтичної стоматології 
(ПП.0054). 
6. Виявляти та ідентифікувати прояви соматичних захворювань в порожнині рота (ПП.0079). 
7. Проводити диференціальну діагностику в клініці терапевтичної стоматології (ПП.00178). 
8. Обґрунтувати і формулювати попередній діагноз в клініці терапевтичної стоматології 
(ПП.00149). 
9. Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань у 
клініці терапевтичної стоматології (ПП.0078). 
10. Ставити остаточний діагноз основних захворювань в клініці терапевтичної стоматології 
(ПП.00212). 
11. Ставити синдромний діагноз в клініці терапевтичної стоматології (ПП.00220). 
12. Визначити характер та принципи лікування в клініці терапевтичної стоматології 
(ПП.0056). 
13. Вибирати необхідні лікарські засоби, адекватну лікарську форму та дозовий режим 
введення при призначенні хворим з основними стоматологічними захворюваннями 
(ПП.0018). 
14. Проводити терапевтичне лікування основних стоматологічних захворювань (ПП.00206). 
15. Визначати фактори ризику основних стоматологічних захворювань (ПП.0042). 
16. Проводити заходи щодо профілактики основних стоматологічних захворювань 
(ПП.00.177). 
17. Проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених захворювань у 
клініці терапевтичної стоматології (ПП.00201). 
18. Визначати тактику ведення хворої на стоматологічні захворювання під час вагітності 
(ПП.0039). 
19. Формулювати діагноз при невідкладних станах в клініці терапевтичної стоматології 
(ПП.00211). 
20. Демонструвати вміння ведення облікової та звітної документації у стоматології 
(ПП.0080). 
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21. Демонструвати володіння методикою застосування стандартів надання стоматологічної 
допомоги у практичній діяльності (ПП.0086). 
 

Згідно з Робочим навчальним планом галузі знань 22 «Охорона здоров'я» 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 221 
«Стоматологія» для студентів 1-5 курсів стоматологічного факультету відповідно до 
затвердженої ОПП «Стоматологія»; підготовки фахівців другого (магістерського) рівня 
вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія», які попередньо здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальностями «Стоматологія» та 
«Стоматологія ортопедична» для студентів 2-5 курсів стоматологічного факультету 
відповідно до затвердженої ОПП «Стоматологія»; підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» для студентів 1-5 
курсів факультету підготовки іноземних громадян відповідно до ОПП «Стоматологія»  
(Наказ НМУ імені О.О.Богомольця №243 від 24.04.20 «Про затвердження робочих 
навчальних планів підготовки фахівців денної (очної) форми навчання в НМУ імені 
О.О.Богомольця на 2020/2021 н.р.»), на викладання дисципліни «Терапевтична 
стоматологія» на п’ятому році навчання відводиться 300 годин (із них 200 – аудиторна і 
100 – самостійна позааудиторна робота студентів). 

Згідно Навчальної програми підготовки фахівців другого (магістерського) рівня 
вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за спеціальністю 221 «Стоматологія» 
кваліфікації освітньої «Магістр стоматології», кваліфікації професійної «Лікар-стоматолог» 
дисципліни «Терапевтична стоматологія» на ІХ та Х семестрі 5-го року навчання 
передбачено вивчення 2-х модулів, що складаються з 7-ми змістовнх модулів. 

 
Конкретні цілі вивчення Модулю 3 «Захворювання слизової оболонки 

порожнини рота» дисципліни «Терапевтична стоматологія»: 
1. Знати етіологію та патогенез захворювань слизової оболонки порожнини рота. 
2. Вміти провести послідовний огляд слизової оболонки порожнини рота, виявляючи на ній 

нормальні анатомічні утворення та патологічні елементи ураження. 
3. Знати класифікацію захворювань слизової оболонки порожнини рота. 
4. Мати уявлення про патофізіологічні процеси, що виникають при захворюваннях слизової 

оболонки порожнини рота. 
5. Знати методи клінічного та лабораторного обстеження пацієнтів з ураженнями слизової 

оболонки порожнини рота. 
6. Вміти аналізувати необхідність використання тих чи інших методів обстеження 

стоматологічного пацієнта, їх інформативність та значущість при діагностиці захворювань 
слизової оболонки порожнини рота. 

7. Трактувати результати основних клінічних та додаткових методів обстеження при 
діагностиці захворювань слизової оболонки порожнини рота. 

8. Вміти провести обстеження пацієнта з захворюванням слизової оболонки порожнини рота, 
провести диференційну діагностику та встановити діагноз (попередній, остаточний). 

9. Знати стандарти та застосовувати сучасні клінічні настанови з надання стоматологічної 
допомоги пацієнтам з захворюваннями слизової оболонки порожнини рота. 

10. Знати принципи лікування, фармакодинаміку, дозування лікарських препаратів та їх 
застосування при лікуванні пацієнтів з захворюваннями слизової оболонки порожнини 
рота. 

11. Вміти скласти та обґрунтувати індивідуальний план лікування пацієнта з захворюванням 
слизової оболонки порожнини рота. 

12. Вміти виконувати медичні маніпуляції, що необхідні для лікування захворювань слизової 
оболонки порожнини рота. 

13. Вміти обрати та обґрунтувати профілактичні заходи захворювань слизової оболонки 
порожнини рота. 

14. Вміти створювати індивідуальну програму гігієни порожнини рота у пацієнта з 
захворюванням слизової оболонки порожнини рота, проводити навчання та мотивацію 
пацієнта до її виконання. 

15. Знати ознаки малігнізації передраків червоної кайми губ та СОПР та тактику ведення 
пацієнта при їх наявності. 

16. Вміти вирізняти особливості психологічного стану пацієнта при захворюваннях, що 
потребують особливої тактики ведення. 

17. Вміти виконувати медичні маніпуляції, що необхідні для надання невідкладної допомоги 
при невідкладних станах (анафілаксія, набряк Квінке). 

18. Вміти застосовувати принципи асептики та антисептики в клініці терапевтичної 
стоматології. 

19. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та 
принципами фахової субординації у клініці терапевтичної стоматології. 
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Конкретні цілі вивчення Модулю 4 «Поглиблення клінічного мислення 
студентів. Диференційна діагностика, сучасні методи лікування та профілактики 
основних стоматологічних захворювань. Диспансеризація стоматологічних пацієнтів» 
дисципліни «Терапевтична стоматологія»: 

 
1. Досконало оволодіти навичками основних та додаткових методів діагностики захворювань 

зубів, тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота. 
2. Вміти аналізувати клінічні симптоми та проводити диференціальну діагностику 

захворювань зубів, тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота. 
3. Знати сучасні стандарти/клінічні настанови з надання стоматологічної допомоги та 

застосовувати їх на практиці. 
4. Знати можливі помилки та ускладнення в діагностиці/лікуванні захворювань зубів, тканин 

пародонта та слизової оболонки порожнини рота й вміти їх попереджати. 
5. Вміти обґрунтувати та призначити додаткові методи діагностики, інтерпретувати дані 

досліджень, використовувати їх в диференціальній діагностиці та при проведенні 
контролю лікування захворювань зубів, тканин пародонта та слизової оболонки 
порожнини рота. 

6. Вміти проводити забір матеріалу для лабораторних досліджень, виписувати направлення 
та заносити отримані дані в медичну картку стоматологічного хворого. 

7. Вміти скласти та обґрунтувати індивідуальний план обстеження пацієнта з захворюванням 
зубів, тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота. 

8. Знати принципи лікування захворювань зубів, тканин пародонта та слизової оболонки 
порожнини рота та складати індивідуальний план лікування пацієнта. 

9. Вміти створювати індивідуальну програму гігієни порожнини рота у пацієнта без 
стоматологічної патології та з її наявністю, проводити навчання та мотивацію пацієнта до 
її виконання. 

10. Проводити місцеве та загальне лікування пацієнтів із захворюваннями зубів, тканин 
пародонта та слизової оболонки порожнини рота. 

11. Надавати допомогу при виникненні ускладнень в процесі лікування зубів, тканин 
пародонта та слизової оболонки порожнини рота. 

12. Вміти заповнювати медичну документацію. 
13. Знати принципи профілактики основних захворювань зубів, тканин пародонта та слизової 

оболонки порожнини рота, проводити індивідуальну профілактичну роботу. 
 
Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок із нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим 
у термінах результатів навчання у Стандарті). 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» для 
другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН України №879 від 
24.06.19 р. дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей: 

- інтегральна: здатність розв’язувати професійні задачі та проблеми в галузі охорони 
здоров'я за спеціальністю «Cтоматологія» в процесі навчання та майбутній професійній 
діяльності. 

- загальні: 
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися та бути 

сучасно навченим. 
2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 
3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
5. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 
6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
7. Здатність до вибору стратегії спілкування. 
8. Здатність працювати в команді. 
9. Навички міжособистісної взаємодії 
10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
11. Навики здійснення безпечної діяльності. 
12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
13. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

- спеціальні (фахові, предметні): 
1. Володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця, в т.ч. 

принципами фахової субординації. 
2. Виконання стоматологічних маніпуляцій при: 
- проведенні діагностики з метою оцінки стану зубів, тканин пародонта та слизової оболонки 
порожнини рота; 
- проведенні клінічного обстеження пацієнта з патологією зубів, тканин пародонта та 
слизової оболонки порожнини рота; 
- заборі матеріалу для цитологічного та бактеріологічного досліджень; 
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- виконанні аплікаційного, інфільтраційного, провідникового знеболення; 
- проведенні іригації, інстиляції та аплікації лікарських засобів; 
- проведенні лікування зубів, захворювань тканин пародонта та слизової оболонки 
порожнини рота 
3. Вміння аналізувати результати цитологічного, гістологічного, бактеріологічного 

дослідження пацієнта, клінічного аналізу крові, сечі, біохімічного аналізу крові на вміст 
глюкози. 

4. Вміння скласти план обстеження/лікування пацієнта з захворюванням зубів, тканин 
пародонта або слизової оболонки порожнини рота та презентувати його пацієнту. 

5. Вміння застосовувати основний стоматологічний інструментарій, матеріали та 
стоматологічне обладнання в терапевтичній стоматології. 

6. Вміння створювати індивідуальну програму гігієни порожнини рота у пацієнта без 
стоматологічної патології та з її наявністю, проводити навчання та мотивацію пацієнта до 
її виконання. 

7. Вміння оформляти звітно-облікову медичну документацію лікаря-стоматолога (медичну 
картку стоматологічного хворого (форма 043-О) тощо). 

8. Вміння створити проект обладнання стоматологічного кабінету з дотриманням основ 
ергономіки в стоматології. 

9. Вміння дотримуватись принципів асептики та антисептики в клініці терапевтичної 
стоматології, застосування засобів індивідуального захисту при виконанні 
стоматологічних маніпуляцій. 

 
Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці 
компетентностей». 

Матриця компетентностей 

№ Компетентність Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 
Загальні компетентності 
1.  Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу; 
здатність вчитися і бути сучасно 
навченим 

+ +  + 

2.  Знання та розуміння предметної 
області та розуміння професії. 

+ + + + 

3.  Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. 

+ +  + 

4.  Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій. 

+ + + + 

5.  Здатність до пошуку, 
опрацювання та аналізу 
інформації з різних джерел. 

+ + + + 

6.  Здатність до адаптації та дії в 
новій ситуації; здатність 
працювати автономно. 

+ + + + 

7.  Вміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми. 

+ + + + 

8.  Здатність до вибору стратегії 
спілкування. 

+ + + + 

9.  Здатність працювати в команді.  + + + 
10.  Навички міжособистісної 

взаємодії 
 + + + 

11.  Здатність діяти на основі етичних 
міркувань (мотивів). 

+ + + + 

12.  Навики здійснення безпечної 
діяльності. 

+ + + + 

13.  Здатність оцінювати та 
забезпечувати якість виконуваних 
робіт. 

 +  + 

14.  Прагнення до збереження 
навколишнього середовища. 

+ + + + 

15.  Здатність діяти соціально 
відповідально та громадянсько 
свідомо. 

+ + + + 

Спеціальні (фахові) компетентності 
1.  Володіння морально-

деонтологічними принципами 
+ + + + 
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медичного фахівця в т.ч. 
принципами фахової субординації 
у клініці терапевтичної 
стоматології. 

2.  Виконання стоматологічних 
маніпуляцій при: 
- проведенні діагностики з метою 
оцінки стану зубів, тканин 
пародонта та слизової оболонки 
порожнини рота; 
- проведенні клінічного 
обстеження пацієнта з патологією 
зубів, тканин пародонта та 
слизової оболонки порожнини 
рота; 
- заборі матеріалу для 
цитологічного та 
бактеріологічного досліджень; 
- виконанні аплікаційного, 
інфільтраційного, провідникового 
знеболення; 
- проведенні іригації, інстиляції 
та аплікації лікарських засобів; 
- проведенні лікування зубів, 
захворювань тканин пародонта та 
слизової оболонки порожнини 
рота 

+ + + + 

3.  Вміння аналізувати результати 
цитологічного, гістологічного, 
бактеріологічного дослідження 
пацієнта, клінічного аналізу крові, 
сечі, біохімічного аналізу крові на 
вміст глюкози. 

+ +  + 

4.  Вміння скласти план 
обстеження/лікування пацієнта з 
захворюванням зубів, тканин 
пародонта або слизової оболонки 
порожнини рота та презентувати 
його пацієнту. 

+ + + + 

5.  Вміння застосовувати основний 
стоматологічний інструментарій, 
матеріали та стоматологічне 
обладнання в терапевтичній 
стоматології. 

+ +  + 

6.  Вміння створювати індивідуальну 
програму гігієни порожнини рота 
у пацієнта без стоматологічної 
патології та з її наявністю, 
проводити навчання та мотивацію 
пацієнта до її виконання. 

+ + + + 

7.  Вміння оформляти звітно-
облікову медичну документацію 
лікаря-стоматолога (медичну 
картку стоматологічного хворого 
(форма 043-О) тощо). 

+ +  + 

8.  Вміння створити проект 
обладнання стоматологічного 
кабінету з дотриманням основ 
ергономіки в стоматології. 

+ +  + 

9.  Вміння дотримуватись принципів 
асептики та антисептики в клініці 
терапевтичної стоматології, 
застосування засобів 
індивідуального захисту при 
виконанні стоматологічних 
маніпуляцій. 

+ +  + 
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Результати навчання: 
Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє 

навчальна дисципліна: сформована здатність на підставі набутих компетентностей 
розв’язувати професійні задачі та проблеми в галузі охорони здоров'я за спеціальністю 
«Cтоматологія» в процесі навчання та майбутній професійній діяльності. 

 
 

Результати навчання для дисципліни: 
1. Володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця, в т.ч. 

принципами фахової субординації. 
2. Виконання стоматологічних маніпуляцій при: 
- проведенні діагностики з метою оцінки стану зубів, тканин пародонта та слизової оболонки 
порожнини рота; 
- проведенні клінічного обстеження пацієнта з патологією зубів, тканин пародонта та 
слизової оболонки порожнини рота; 
- заборі матеріалу для цитологічного та бактеріологічного досліджень; 
- виконанні аплікаційного, інфільтраційного, провідникового знеболення; 
- проведенні іригації, інстиляції та аплікації лікарських засобів; 
- проведенні лікування зубів, захворювань тканин пародонта та слизової оболонки 
порожнини рота 
3. Вміння аналізувати результати цитологічного, гістологічного, бактеріологічного 

дослідження пацієнта, клінічного аналізу крові, сечі, біохімічного аналізу крові на вміст 
глюкози. 

4. Вміння скласти план обстеження/лікування пацієнта з захворюванням зубів, тканин 
пародонта або слизової оболонки порожнини рота та презентувати його пацієнту. 

5. Вміння застосовувати основний стоматологічний інструментарій, матеріали та 
стоматологічне обладнання в терапевтичній стоматології. 

6. Вміння створювати індивідуальну програму гігієни порожнини рота у пацієнта без 
стоматологічної патології та з її наявністю, проводити навчання та мотивацію пацієнта до 
її виконання. 

7. Вміння оформляти звітно-облікову медичну документацію лікаря-стоматолога (медичну 
картку стоматологічного хворого (форма 043-О) тощо). 

8. Вміння створити проект обладнання стоматологічного кабінету з дотриманням основ 
ергономіки в стоматології. 

9. Вміння дотримуватись принципів асептики та антисептики в клініці терапевтичної 
стоматології, застосування засобів індивідуального захисту при виконанні 
стоматологічних маніпуляцій. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Модуль 1. Методи обстеження пацієнта з патологією зубів. Патологія твердих тканин та 
пульпо-періодонтального комплексу зуба. 
Змістові модулі: 
1. Обстеження пацієнта з патологією зубів. Некаріозні ураження зубів. Карієс постійних 
зубів. 
2. Захворювання пульпо-періодонтального комплексу зуба (пульпіт та апікальний 
періодонтит). 
 
Модуль 2. Захворювання пародонта. 
Змістові модулі: 
3. Захворювання пародонта. Систематика захворювань пародонта. Особливості обстеження 
пацієнтів з патологією тканин пародонта. Запальні захворювання тканин пародонта (папілліт, 
гінгівіт, локалізований пародонтит). 
4. Клініка дистрофічно-запальних захворювань пародонта. 
5. Лікування захворювань пародонта. 
6. Профілактика та диспансеризація пацієнтів із захворюваннями тканин пародонта. 
 
Модуль 3. Захворювання слизової оболонки порожнини рота. 
Змістові модулі: 
7. Первинні (самостійні) ураження слизової оболонки порожнини рота. 
8. Інфекційні захворювання. Етіологія, патогенез, клініка, прояви на слизовій оболонці 
порожнини рота, діагностика. Тактика лікаря-стоматолога. 
9. Захворювання губ. Передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота та 
червоної кайми губ. 
10. Зміни слизової оболонки порожнини рота при алергічних ураженнях та захворюваннях з 
аутоімунним компонентом. 
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11. Зміни слизової оболонки порожнини рота при деяких соматичних захворюваннях. 
Стоматогенна хроніоінтоксикація. 
 
Модуль 4. Поглиблення клінічного мислення студентів. Диференційна діагностика, сучасні 
методи лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань. Диспансеризація 
стоматологічних пацієнтів. 
Змістові модулі: 
12. Особливості клініко-лабораторного обстеження пацієнтів із патологічними змінами зубів. 
Диференційна діагностика, сучасні методи лікування та профілактики захворювань твердих 
тканин зубів та пульпо-періодонтального комплексу. 
13. Особливості клініко-лабораторного обстеження пацієнтів із змінами пародонта та 
слизової оболонки порожнини рота. Диференційна діагностика захворювань пародонта та 
слизової оболонки порожнини рота. Сучасні методи їх лікування та профілактики. 
Диспансеризація стоматологічних пацієнтів. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни «Терапевтична стоматологія» на 5-му році 
навчання (ІХ та Х семестр) Модуль 3 та Модуль 4 відводиться: 

300 годин (із них 200 годин – аудиторна і 100 годин – самостійна позааудиторна 
робота студентів), кредитів ECTS – 10, модулів – 2, змістових модулів – 7. 

Модуль 3 «Захворювання слизової оболонки порожнини рота» триває 153 годин 
(із них 103 години – аудиторна і 50 годин – самостійна позааудиторна робота студентів). 

Модуль 4 «Поглиблення клінічного мислення студентів. Диференційна 
діагностика, сучасні методи лікування та профілактики основних стоматологічних 
захворювань. Диспансеризація стоматологічних пацієнтів» триває 147 годин (із них 97 
годин – аудиторна і 50 годин – самостійна позааудиторна робота студентів). 

 
Дисципліна «Терапевтична стоматологія», 5 рік навчання 

Всього годин: 300/10 кредитів 
(лекції – 20 годин, практичні заняття – 180 годин, СРС – 100 годин) 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб. СРС ІДРС 
 1 2 3 4 5 6 7 

МОДУЛЬ 3 
Захворювання слизової оболонки порожнини рота 

Змістовий модуль 7. Первинні (самостійні) ураження слизової оболонки порожнини рота. 
1.  Лекція 1 СОПР: 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     

Лекція 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     

Лекція 3 Бактеріальні ураження слизової 
оболонки порожнини рота. Виразково-
некротичний, гангренозний стоматит. Нома. 
Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
диференційна діагностика, лікування. 
Диференційна діагностика виразок СОПР. 

 

2     

2.  Лекція 4 Прояви венеричних хвороб (сифіліс, 
гонорея), лепри та туберкульозу в порожнині 
рота. Клініка, діагностика, диференційна 
діагностика, тактика лікаря-стоматолога.. 

 

2     

Лекція 5 Кандидоз слизової оболонки 
порожнини рота. Аномалії та хвороби язика. 
Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
диференційна діагностика, лікування. 

 

2     

Лекція 6 Захворювання СОПР при алергічних  2     
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ураженнях Реакції негайного та сповільненого 
типу. Хронічний рецидивуючий афтозний 
стоматит. Багатоформна ексудативна 
ерітема. Патогенез, клініка, діагностика, 
диференційна діагностика, лікування та 
профілактика. 

3.  Лекція 7 Самостійні захворювання губ. 
Передракові захворювання червоної кайми губ 
та слизової оболонки порожнини рота. Рак. 
Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
диференційна діагностика, лікування, 
профілактика. 

 2     

Лекція 8 Захворювання СОПР 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     

Лекція 9 Зміни слизової оболонки порожнини 
рота при захворюваннях крові: лейкозах, 
анемії, геморагічних синдромах. Клініка, 
діагностика, тактика лікаря-стоматолога. 

 2     

4.  Лекція 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     

Тема №1 Анатомо-топографічні, морфологічні 
та функціональні особливості слизової 
оболонки порожнини рота. 
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. 

  7,0  3,0  

Змістовий модуль 8. Інфекційні захворювання. Етіологія, патогенез, прояви на слизовій оболонці 
порожнини рота. Діагностика. Тактика лікаря-стоматолога. 

5.  Тема №2 Вірусні захворювання слизової 
оболонки порожнини рота: Герпетичний 
стоматит. Оперізуючий лишай. Грип. Ящур. 
Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
диференційна діагностика, лікування 

  

7,0  3,0 

 

6.  Тема №3 Прояви СНІДу в порожнині рота. 
Клініка, профілактика. Тактика лікаря-
стоматолога. 
Виразково-некротичний стоматит. 
Гангренозний стоматит, нома: етіологія, 
патогенез, клініка, діагностика, лікування. 

  

7,0  3,0 

 

7.  Тема №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. 

  

7,0  3,0 

 

8.  Тема №5 Кандидоз. етіологія, патогенез, 
клініка, діагностика, лікування та 
профілактика. 
Аномалії та хвороби язика. Глосодінія. 
Клініка, діагностика, тактика лікаря-
стоматолога. 

  

7,0  3,0 

 

Змістовий модуль 9. Захворювання губ. Передракові захворювання слизової оболонки порожнини 
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рота та червоної кайми губ. 
9.  Тема №6 Захворювання губ: самостійні та 

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

  
7,0  3,0 

 

10.  Тема №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 

  

7,0  3,0 

 

Змістовий модуль 10. Зміни слизової оболонки порожнини рота при алергічних ураженнях та 
захворюваннях з аутоімунним компонентом. 

11.  Тема №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. 

  

7,0  3,0 

 

12.  Тема №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. 

  

7,0  3,0 

 

Змістовий модуль 11. Зміни слизової оболонки порожнини рота при деяких соматичних 
захворюваннях. Стоматогенна хроніоінтоксикація. 

13.  Тема №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. 

  

7,0  3,0 

 

14.  Тема №11. Клінічний розбір хворих. 
Методичні підходи до вибору методів 
діагностики та лікування захворювань слизової 
оболонки порожнини рота. 

  

7,0  3,0 

 

15.  Підсумковий контроль 3.    6,0  3,0  
 РАЗОМ за МОДУЛЕМ 3 153 20 83  36+8* 6 

МОДУЛЬ 4 
Поглиблення клінічного мислення студентів. Диференційна діагностика, сучасні методи 
лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань. Диспансеризація 

стоматологічних пацієнтів» 
Змістовий модуль 12. Особливості клініко-лабораторного обстеження пацієнтів із патологічними 
змінами зубів. Диференційна діагностика, сучасні методи лікування та профілактики захворювань 

твердих тканин зубів та пульпо-періодонтального комплексу. 
1.  Тема №1. Субординатура: цілі та завдання. 

Документація субординатора. Контроль 
вихідного рівня знань. Звітна документація в 
терапевтичній стоматологіі. Безперервна освіта 
в практиці лікаря-стоматолога. Курація 
пацієнтів. 

 

 7,0  3,0  

2.  Тема №2. Невідкладні стани та термінова 
медична допомога в практиці лікаря-
стоматолога. Курація пацієнтів. 

  
7,0  3,0 

 

3.  Тема №3. Помилки в діагностиці, 
диференційна діагностика та можливі 
ускладнення в лікуванні некаріозних уражень 
зубів. Курація пацієнтів. 

  

7,0  3,0 

 

4.  Тема №4. Помилки в діагностиці, 
диференційна діагностика та можливі 
ускладнення в лікуванні карієсу зубів. Курація 
пацієнтів. 
Помилки та ускладнення при застосуванні 

  

7,0  3,0 
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сучасних пломбувальних матеріалів та 
технологій. Курація пацієнтів. 

5.  Тема №5. Помилки в діагностиці, 
диференційна діагностика та можливі 
ускладнення в лікуванні пульпітів. Курація 
пацієнтів. 
Помилки в діагностиці, диференційна 
діагностика та можливі ускладнення в 
лікуванні періодонтитів. Курація пацієнтів. 

  

7,0  3,0 

 

6.  Тема №6. Рентгенологічна діагностика в 
терапевтичній стоматології. Диференційна 
діагностика захворювань тканин пародонта. 
Помилки в діагностиці. Курація пацієнтів. 

  

7,0  3,0 

 

Змістовий модуль 13. Особливості клініко-лабораторного обстеження пацієнтів із змінами 
пародонта та слизової оболонки порожнини рота. Диференційна діагностика захворювань 

пародонта та слизової оболонки порожнини рота. Сучасні методи їх лікування та профілактики. 
Диспансеризація стоматологічних пацієнтів. 

7.  Тема №7. Профілактика та медикаментозне 
лікування запальних і деструктивно-запальних 
захворювань пародонта. Курація пацієнтів. 

  
7,0  3,0 

 

8.  Тема №8. Комплексний підхід до лікування 
захворювань пародонта (шинування, хірургічні 
методи лікування). 
Фізичні методи діагностики та лікування в 
терапевтичній стоматології. Курація пацієнтів. 

  

7,0  3,0 

 

9.  Тема №9. Диференційна діагностика 
захворювань СОПР інфекційної природи 
(туберкульоз, сифіліс, гонорея). Прояви СНІДу 
в порожнині рота. Помилки в діагностиці. 
Тактика лікаря-стоматолога. Курація пацієнтів. 

  

7,0  3,0 

 

10.  Тема №10. Диференційна діагностика 
передракових захворювань та раку червоної 
кайми губ і слизової оболонки порожнини 
рота. Курація пацієнтів. 

  

7,0  3,0 

 

11.  Тема №11. Прояви алергії в порожнині рота. 
Помилки в діагностиці, диференційна 
діагностика та лікування. Профілактика. 
Курація пацієнтів. 

  

7,0  3,0 

 

12.  Тема №12. Лабораторні методи діагностики 
захворювань пародонту та слизової оболонки 
порожнини рота. 

  
7,0  3,0 

 

13.  Тема №13. Методичні підходи до діагностики 
та лікування захворювань слизової оболонки 
порожнини рота. Курація пацієнтів. 
Контроль СПР, що не входить до плану 
аудиторних занять 

  

7,0  3,0 

 

14. Підсумковий контроль 4.   6,0  3,0  
 РАЗОМ за МОДУЛЕМ 4 147  97  42+4* 4 
* години на самостійне опрацювання тем, що не входять до плану аудиторних занять. 
 
5. Теми лекцій Модуля 3 дисципліни «Терапевтична стоматологія» 

Тематичний план лекцій 
Дисципліна «Терапевтична стоматологія» 

Модуль 3 (ІХ семестр) 
(Кількість годин – 20) 

№ 
п/п 

Тема 
Кількість 

годин 

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 
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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 

 ВСЬОГО ГОДИН 20 
 
6. Теми семінарських занять 
7. Теми практичних занять Модуля 3 дисципліни «Терапевтична стоматологія» 

 
Тематичний план практичних занять 

Дисципліна «Терапевтична стоматологія» 
Модуль 3 (ІХ семестр) 
(Кількість годин – 83) 

№ 
п/п 

ТЕМА 
Кількість 

годин 

1.  

Анатомо-топографічні, морфологічні та функціональні особливості слизової 
оболонки порожнини рота. 
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. 

7 

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 



 

13 

 

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 
 ВСЬОГО 83 
 
7.1. Теми практичних занять Модуля 4 дисципліни «Терапевтична стоматологія» 

 
Тематичний план практичних занять 

Дисципліна «Терапевтична стоматологія» 
Модуль 4 (Х семестр) 
(Кількість годин – 97) 

№ 
п/п 

ТЕМА 
Кількість 

годин 

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 

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 6 
 ВСЬОГО 97 
 
8. Теми лабораторних занять 
9. Самостійна робота 
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Види самостійної роботи студентів 

Дисципліна «Терапевтична стоматологія» 
Модуль 3 

 (ІХ семестр) 
(Кількість годин - 50) 

 
№ 
п/п 

Тема занять 
Кількість 

годин 
Види 

контролю 
1.  Підготовка до практичних занять (теоретична, 

опрацювання практичних навичок, вмінь): номери тем: 
1 – 11 

33 
Поточний 

на практичних 
заняттях 

2.  Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану 
аудиторних занять, теми: 1-4 

8 Підсумковий 

1. Сучасні засоби для лікування захворювань СОПР 
(препарати рослинного походження, антисептики, 
антибіотики, противірусні, антипротозойні та 
протигрибкові засоби). 

2  

2. Сучасні засоби для лікування захворювань СОПР 
(нестероїдні протизапальні препарати, ферментні 
препарати, антиферментні препарати, кератопластики). 

2  

3. Сучасні засоби для лікування захворювань СОПР 
(стероїдні протизапальні, сорбенти, пробіотики, вітаміни). 

2  

 4. Ураження слизової оболонки порожнини рота 
професійного характеру та при деяких екзогенних 
інтоксикаціях. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
лікування, профілактика. 

2  

3.  Індивідуально-дослідницька самостійна робота, теми: 
1. Прояви СНІДу в порожнині рота. Сучасні методи 

діагностики та лікування. 
2. Прояви коронавірусної хвороби (СOVID-19) на 

слизовій оболонці порожнини рота. 

6 Поточний 

4.  Підготовка до підсумкового контролю 3 Поточний 
 ВСЬОГО ГОДИН 50  

 
Види самостійної роботи студентів 

Дисципліна «Терапевтична стоматологія» 
Модуль 4 

 (Х семестр) 
(Кількість годин - 50) 

№ 
п/п 

Тема занять 
Кількість 

годин 
Види 

контролю 
1.  Підготовка до практичних, семінарських занять 

(теоретична, опрацювання практичних навичок, вмінь): 
номери тем: 1 – 13 

39 
Поточний 

на практичних 
заняттях 

2.  Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану 
аудиторних занять, теми: 1-2 

4 
Підсумковий 

1. Біотопи порожнини рота. Механізми колонізації. Роль 
мікроорганізмів у розвитку захворювань порожнини рота. 

2 

2. Диференційна діагностика больових синдромів щелепно 
– лицевої ділянки. 

2 

3.  Індивідуально-дослідницька самостійна робота, теми: 
1. Доказова медицина: медикаментозні засоби для 
лікування захворювань СОПР. 
2. Клітинна терапія та тканинна біоінженерія в 
стоматології. 

4 

Поточний 

4.  Підготовка до підсумкового контролю  3 Підсумковий 
 ВСЬОГО ГОДИН  50  

 
10. Індивідуальні завдання 

1. Прояви СНІДу в порожнині рота. Сучасні методи діагностики та лікування. 
2. Прояви коронавірусної хвороби (СOVID-19) на слизовій оболонці порожнини рота. 
3. Доказова медицина: медикаментозні засоби для лікування захворювань СОПР. 
4. Клітинна терапія та тканинна біоінженерія в стоматології. 
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Форми індивідуальної роботи 
• Підготовка наукових студентських робіт та доповіді на наукових студентських 

конференціях. 
• Участь у фахових студентських олімпіадах з дисципліни. 
• Участь у конкурсах професійної майстерності. 

 
11. Методи навчання 

Організація навчального процесу здійснюється за Європейською кредитно-
трансферною системою організації навчального процесу. 

Викладання дисципліни забезпечується наступними методами: 
▪ вербальними, що забезпечують сприймання та засвоєння знань студентами (лекція, 

пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж); 
▪ наочними (спостереження, ілюстрація, демонстрація); 
▪ проблемного викладу (викладач ставить проблему і сам її вирішує, демонструючи 

протиріччя, якими характеризується процес пізнання, при цьому завдання студентів 
полягає в контролюванні послідовності викладення матеріалу, суттєвості доказів, 
прогнозуванні наступних кроків викладача); 

▪ частково-пошуковими (наприклад: викладач формулює проблему, студенти – 
гіпотезу); 

▪ дослідницькими (організація викладачем пошукової творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових проблем і проблемних завдань); 

▪ практичними для застосування знань, 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, призові місця в олімпіадах з дисципліни серед ВНЗ 

України, участь у студентських конференціях тощо. 
 
Видами навчальної діяльності студентів згідно навчального плану є: 
а) лекції; 
б) практичні заняття;  
в) самостійна робота студентів (СРС); 
г) індивідуальна дослідницька робота студента (ІДРС). 

 
12. Методи та форми контролю, розподіл балів, які отримують студенти, оцінювання 

  
Контроль та оцінювання навчальної діяльності студентів здійснюється 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 від 5.09.2019р., введеного в дію наказом НМУ 
№782 від 30.09.19р. Контрольними заходами є поточний та підсумковий контроль. 
 
Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на кожному практичному занятті. 

Методики оцінювання поточної навчальної діяльності: 
Теоретичні знання:  

1. Тестовий контроль 2-го рівня. 
2. Індивідуальне опитування. 

Практичні завдання: 
1. Індивідуальний контроль практичних навичок та їх результатів на фантомі. 
2. Розв`язання клінічних кейсів. 

 
Регламент Поточного контролю під час практичних занять 

Оцінювання поточної навчальної діяльності здійснюється на кожному практичному 
занятті відповідно конкретним цілям теми. 

Поточний контроль передбачає 100% опитування студентів групи з обов'язковим 
оцінюванням всіх складових елементів заняття - оцінювання практичних навичок, вирішення 
ситуаційних задач, письмового/усного опитування, тестового контролю. 

Вихідний контроль знань здійснюється одноразово на першому занятті семестру/циклу 
та передбачає визначення початкового рівня знань студентів з суміжних дисципліни, який 
необхідний для опанування дисципліни, яку вивчає студент. Результати вихідного 
контролю знань не враховують у поточному навчанні студента, оскільки вони мають 
тільки ознайомчий характер для викладача. 

Оцінювання навчальної діяльності студента проводиться на кожному етапі практичного 
заняття: підготовчому, основному та заключному та враховує всі види робіт, передбачені 
методичною розробкою для вивчення теми. Кожен етап практичного заняття/елемент 
поточного контролю оцінюється окремо та студент отримує традиційну оцінку «5-4-3-2», із 
яких викладач формує середню арифметичну оцінку за заняття у традиційній 4-бальній 
системі, яка конвертується у бали відповідно до шкали ЄКТС для кожного модуля. Загальна 
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оцінка навчальної діяльності студента (традиційна та конвертована в бали) вноситься 
викладачем до "Журналу обліку відвідувань та успішності студентів" на заключному етапі 
кожного заняття. 

Оцінка поточної навчальної діяльності на практичному занятті складається з: 
1. Оцінки вихідного рівня знань студентів з вивченої теми, що здійснюється на 

підготовчому етапі заняття шляхом вирішення 30 тестових завдань формату А (рівень α-ІІ) 
або оцінки відповідей на контрольні теоретичні питання (3 питання). 

Оцінка «5» виставляється за цей етап заняття у разі, коли студент правильно відповів на 
96-100% тестових завдань або дав правильні, повні відповіді на 3 контрольних запитання 
викладача. 

Оцінка «4» виставляється, коли студент правильно відповів на 89-75% тестових завдань 
або дав правильні, повні відповіді на 2 контрольних запитання викладача. 

Оцінка «3» виставляється, коли студент правильно відповів на 74-60% тестових завдань 
або дав правильні відповіді на 1 контрольне запитання викладача та дві неповні або не точні 
відповіді на два інших запитання. 

Оцінка «2» виставляється, коли студент правильно відповів менше ніж на 59% тестових 
завдань або не відповів на жодне контрольне питання викладача. 

Оцінки Самостійної роботи студента (СРС) 
Самостійна робота студентів на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені 

О.О.Богомольця передбачає: самостійну роботу студентів, при підготовці до практичних 
занять (ПК), самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять, 
індивідуально-дослідницьку самостійну роботу. 

Оцінювання самостійної роботи: 
• Оцінювання самостійної роботи студентів здійснюється під час поточного 

контролю теми на відповідному аудиторному занятті. 
Про якість підготовки студента до практичного заняття свідчить якість підготовленого ним 
конспекту з завданнями, що передбачені в «Робочому зошиті для самостійної роботи 
студентів» до кожної теми модулю. 

Традиційну оцінку «5» отримує студент, що точно сформулював та повністю 
обґрунтував відповіді на всі поставлені завдання, вірно склав план обстеження та лікування. 
Якісно та охайно оформив роботу. 

Традиційну оцінку «4» отримує студент, що точно сформулював та частково 
обґрунтував відповіді на поставлені завдання, припустився несуттєвих помилок при 
складанні планів обстеження та лікування. 

Традиційну оцінку «3» отримує студент, що дав не повні або не обґрунтовані 
відповіді на завдання, склав не повний план обстеження та лікування. 

Традиційну оцінку «2» отримує студент, що не виконав завдання. 
Отримана оцінка за СРС входить у загальну оцінку заняття. 

• Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем 
аудиторних навчальних занять, контролюється при підсумковому модульному 
контролі. 

• Оцінювання індивідуально-дослідницької самостійної роботи (ІДРС). 
Бали за індивідуально-дослідницьку роботу нараховуються студентові лише при 

успішному її виконанні та захисті. Кількість балів за різні види індивідуально-дослідницької 
роботи студента (ІДРС) залежить від її обсягу та значимості, але не більше 12 балів (Модуль 
3 – 3 балів; Модуль 4 – 1 бал). Ці бали додаються до суми балів, набраних студентом за 
поточну навчальну діяльність. 

 
2. Оцінки оволодіння практичними навичками відповідно до професійних 

алгоритмів здійснюється на основному етапі заняття. 
Проводиться під час самостійної курації пацієнта студентом або при письмовому 

викладанні алгоритму виконання тієї чи іншої стоматологічної маніпуляції. 
Оцінка «5» виставляється за цей етап заняття у разі, коли студент глибоко та досконало, у 

відповідності до професійного алгоритму, здійснив стоматологічне обстеження пацієнта, 
відмінно володіє прийомами визначення симптомів стоматологічних захворювань, вільно 
володіє діагностичними та лікувальними маніпуляціями, правильно склав план лікування та 
виконав певний етап лікування (профілактичну процедуру). Правильно заповнив розділи 
медичної картки стоматологічного пацієнта. 

Оцінка «4» виставляється, коли студент в цілому оволодів методикою обстеження 
пацієнта, знає послідовність дій відповідно до професійного алгоритму, з незначними 
помилками здійснив стоматологічне обстеження пацієнта, діагностику, диференційну 
діагностику, певний етап лікування або виконав профілактичну процедуру. Правильно 
заповнив розділи медичної картки стоматологічного пацієнта. 

Оцінка «3» виставляється, коли студент не в повному обсязі знає професійний алгоритм 
виконання стоматологічної маніпуляції, здійснює стоматологічне обстеження пацієнта, 
діагностику, диференційну діагностику, певний етап лікування або виконав профілактичну 
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процедуру при підказці та за участю викладача. Припускається помилок при заповненні 
медичної документації. 

Оцінка «2» виставляється, коли студент не засвоїв практичних навичок, не знає 
професійний алгоритм виконання стоматологічної маніпуляції, не може провести 
стоматологічне обстеження пацієнта, діагностику, диференційну діагностику, певний етап 
лікування або виконав профілактичну процедуру при підказці та за участю викладача. При 
заповненні медичної документації припускається грубих помилок. 

3. Оцінки кінцевого рівня знань студентів на заключному етапі заняття, який 
здійснюється шляхом вирішення 15 тестових завдань формату А (рівень α-ІІІ) або оцінки 
відповідей на клінічні ситуаційні задачі. 

Оцінка «5» виставляється за цей етап заняття у разі, коли студент правильно відповів на 
94-100% тестових завдань, дав правильні, повні відповіді при розв’язанні клінічної 
ситуаційної задачі. 

Оцінка «4» виставляється, коли студент правильно відповів на 86-93% тестових завдань. 
При розв’язанні клінічної ситуаційної задачі припустився несуттєвих помилок або дав 
неповну відповідь на окреме запитання. 

Оцінка «3» виставляється, коли студент правильно відповів на 80-85% тестових завдань, 
при вирішенні клінічної ситуаційної задачі допускав помилки, давав неповні або неточні 
відповіді на запитання. 

Оцінка «2» виставляється, коли студент правильно відповів менше ніж на 80% тестових 
завдань або не вирішив клінічної ситуаційної задачі. 

Після проведення заняття викладач оголошує кожному студенту його середню оцінку. 
Студенти мають право ознайомитися із перевіреною викладачем письмовою роботою і, 

уразі незгоди, апелювати до помічника завідуючого з навчальної роботи на кафедрі або до 
завідуючого кафедрою. 

Під час вивчення дисципліни кафедра може проводити контрольні роботи (як етапний 
контроль знань, контрольні роботи не перескладаються, контрольна робота на кафедрах 
вноситься до тематичного плану практичних занять). 

Поточний контроль складають усі бали, які студент накопичив під час всіх 
аудиторних занять. Пропущений матеріал з практичних занять студент опрацьовує 
самостійно без нарахування балів. 

За поточний контроль не встановлюється мінімальний бал допуску до кінцевого 
контролю. 

На індивідуальну роботу відводяться бали з поточного контролю за рішенням кафедри. 
Лекційний матеріал перевіряється під час кінцевого контролю (за регламентом кафедри 

не встановлюються додаткові бали за відвідування лекцій). 
Максимальна кількість балів за поточне навчання складає 80 балів. 

 
Оцінка поточної успішності студента визначається як арифметична сума балів за кожне 

заняття, без урахування останнього заняття (підсумковий контроль). 
Можливо додавання балів за успішне виконання та захист індивідуально-дослідницької 

роботи студента (ІДРС) - не більше 12 балів (Модуль 3 – 3 балів; Модуль 4 – 1 бал).  
Кафедра нараховує також студентам додаткові бали за участь та отримання призових 

місць у всеукраїнських та інших олімпіадах з навчальних дисциплін - не більше 12 балів. 
Сума балів, яку накопичив студент в результаті поточного навчання, є складовою 

загальної оцінки з дисципліни відповідно до видів кінцевого контролю знань. 
 
Форма підсумкового контролю успішності навчання: 
 

Підсумковий контроль 3 та Підсумковий контроль 4 (ПК 3 та ПК 4) з дисципліни 
«Терапевтична стоматологія» проводиться на заключному практичному занятті модуля (за 
розкладом). 

ПК 3 (ПК 4) складається студентом за умови відсутності академічної заборгованості 
(лекції та практичні заняття) з Модуля 3 (Модуля 4, відповідно) дисципліни «Терапевтична 
стоматологія». 

ПК 3 (ПК 4) дисципліни «Терапевтична стоматологія» складається з тестового 
контролю 2-го рівня, індивідуального контролю практичних навичок та їх результатів та 
індивідуального опитування. 

Тестовий контроль 2-го рівня передбачає вирішення 50 тестових завдань, що 
охоплюють теми Модуля 3 (Модуля 4) дисципліни «Терапевтична стоматологія» (термін 
роботи – 50 хвилин). 

Контроль практичних навичок передбачає їх індивідуальне виконання на 
стандартному пацієнті (фантомі) з наступним оцінюванням результатів. 

Опитування передбачає оцінювання теоретичних знань студента та вміння 
розв`язувати клінічні кейси. 
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Регламент Кінцевого контролю (ПК) 
Кінцевий контроль передбачає визначення рівня сформованих знань і навичок та 

проводиться у формі підсумкового контролю (ПК). 
ПК  проводиться по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому занятті з 

Модуля. 
До ПК допускаються студенти за умови відвідування не менше 75% навчальних 

аудиторних занять (лекції, практичні заняття) зі всією накопиченою сумою балів 
впродовж вивчення Модуля. 

У випадку, якщо студент відвідав менше, ніж 75% (пропустив більше 25% занять) 
навчальних аудиторних занять, то він вважається таким, який не виконав навчальну 
програму і навчальний план з дисципліни, а отже має повторно вивчити Модуль. 

Студент складає ПК з тією кількістю балів, яку він накопичив впродовж поточного 
навчання. За поточний контроль не встановлюється мінімальний бал допуску до кінцевого 
контролю. Форма проведення ПК та вид завдань визначаються навчальною (робочою) 
програмою з дисципліни та регламентом кафедри, включає контроль теоретичної та 
практичної підготовки. Максимальна кількість балів ПК дорівнює 120 балів. 

 
Методика оцінювання підсумкового контролю 

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

Критерії оцінювання підсумкового контролю: 
Традиційну оцінку "відмінно" отримує студент, який дав не менше 94% правильних 

відповідей на стандартизовані тестові завдання модуля, виконав практичну роботу та 
обґрунтував одержані результати та без помилок відповів на письмові завдання, 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. 

Традиційну оцінку "добре" отримує студент, який дав не менше 88% правильних 
відповідей на стандартизовані тестові завдання, виконав практичну роботу, але не повністю 
обґрунтував отримані дані, може розв`язувати клінічні кейси, але припускається окремих 
незначних помилок у відповідях на письмові завдання. 

Традиційну оцінку "задовільно" отримує студент, який дав не менше 80% 
правильних відповідей на стандартизовані тестові завдання, виконав практичну роботу, але 
не повністю обґрунтував отримані дані, та припустився значних помилок у відповідях на 
письмові завдання, але з незначними помилками розв`язує клінічні кейси. 

Традиційну оцінку "незадовільно" отримує студент, який дав менше 80% 
правильних відповідей на стандартизовані тестові завдання або не виконав практичну роботу 
і не дав правильної інтерпретації її результатів або припустився грубих помилок у відповідях 
на завдання або взагалі не дав відповідей на них, не вміє розв`язувати клінічні кейси. 

 
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за ПК 3 (ПК 4) з 

дисципліни «Терапевтична стоматологія» вираховується шляхом сумування кількості 
балів, що відповідають традиційній оцінці «5», за тестовий контроль 2-го рівня, 
індивідуальний контроль практичних навичок та їх результатів на фантомі та індивідуальне 
письмове опитування. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за ПК 3 (ПК 4) з 
дисципліни «Терапевтична стоматологія», складає 120 балів (30 балів (тестування) + 50 
балів (практичні навички) + 40 балів (опитування) = 120 балів). 

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент за ПК 3 (ПК 4) з 
дисципліни «Терапевтична стоматологія», складає 75 балів (20 балів (тестування) + 30 
балів (практичні навички) + 25 балів (опитування) = 75 балів). 

ПК 3 (ПК 4) з дисципліни «Терапевтична стоматологія» зараховується студенту, 
якщо він набрав не менше 75 балів з 120 можливих за умови позитивного оцінювання всіх 
трьох складових ПК. 

 
Оцінювання Модулю 

Оцінка за модуль визначається як сума підсумкового балу за поточну навчальну 
діяльність (максимальна кількість балів 80) та балу за ПК (максимальна кількість 
балів 120). Загальна максимальна сума балів за Модуль 3 (Модуль 4) з дисципліни 
складає 200 балів (80 балів поточний контроль, в т.ч. 2 бали ІДРС + 120 балів ПК = 200 
балів). 

Зарахування кредиту за вивчений Модуль здійснюється за умови накопичення 
загальної кількості отриманих студентом балів, що має бути не меншою за мінімальну, яка 
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визначена робочою навчальною програмою з дисципліни і відповідає мінімальному 
значенню оцінки Е, а отже, складає 111 балів. 

При отриманні незадовільної оцінки з Модулю в межах 60-110 балів (FХ) студент має 
право повторно його скласти 2 рази: один раз кафедральній комісії за участю завідуючого 
кафедри, а останній раз - комісії за участю завідуючого кафедри та декану. Повторне 
складання Модулю проводять за графіком, який складає кафедра, узгоджує з деканом 
(інтервал між спробами або дисциплінами не менше 3 днів). Модулі, які вивчають на 
відповідному курсі мають бути складені до початку нового навчального року. Наявність 
академічної заборгованості до початку нового навчального року є підставою для 
відрахування студента із університету за невиконання вимог навчального плану (або 
оформлення академічної відпустки та повторного курсу навчання за станом здоров' я).  

При отриманні незадовільної оцінки з Модулю в межах 1-59 балів (F) студент 
зобов'язаний повторно його вивчити у позанавчальний час на платній основі. 

Повторне отримання студентом незадовільної оцінки за результатом повторного її 
вивчення з урахуванням двох перескладань дисципліни або незадовільних оцінок із 3-х 
дисциплін, а також наявності пропущених аудиторних навчальних занять без поважних 
причин, сума пропусків яких складає 120 годин і більше, обумовлює його відрахування із 
університету за невиконання навчального плану.  

На можливість складання студентом кінцевого контролю (ПК, диференційного заліку) з 
конкретної дисципліни не впливають результати складання інших дисциплін.  

 
Оцінювання дисципліни Терапевтична стоматологія 

Дисципліна Терапевтична стоматологія вивчається протягом 3 років (V-X 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) 

 
Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти за практичні заняття 

Модуля 3 дисципліни «Терапевтична стоматологія» 
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Конвертація у бали традиційних оцінок 

Традиційні оцінки 

Бали за виконання 
індивідуальної 
дослідницької 

роботи студентом* «5» «4» «3» «2» 

Модуль 3 
153/5,1 

5 11 7 6 4 0 3 

* у разі виконання студентом індивідуальної дослідницької роботи до загальної 
кількості балів за поточну навчальну діяльність студенту додають 3 бали. 
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Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти за практичні заняття 
Модуля 4 дисципліни «Терапевтична стоматологія» 

 
Н

о
м

ер
 м

о
д

у
л
я
, 
к
іл

ь
к
іс

ть
 

н
ав

ч
ал

ь
н

и
х
 

го
д

и
н

/к
іл

ьк
іс

ть
 к

р
ед

и
ті

в
 

Е
С

Т
S

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 з

м
іс

то
в
и

х
 

м
о
д

у
л
ів

, 
їх

 н
о
м

ер
и

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

п
р
ак

ти
ч
н

и
х
 

за
н

я
ть

 

Конвертація у бали традиційних оцінок 

Традиційні оцінки 

Бали за виконання 
індивідуальної 
дослідницької 

роботи студентом* «5» «4» «3» «2» 

Модуль 4 
147/4,9 

2 
12+ 

зах.СРС 

6 5 3,5 
0 1 СРС 

7 
СРС 

6 
СРС 

5 
* у разі виконання студентом індивідуальної дослідницької роботи до загальної 

кількості балів за поточну навчальну діяльність студенту додають 1 бал. 
 

Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти при складанні ПК 
Модуля 3 (Модуля 4) дисципліни «Терапевтична стоматологія»: 

 

Традиційна 
оцінка 

Тестовий контроль 
Засвоєння 

практичних 
навиків 

Письмова 
відповідь 

Сума 
балів 

за 
ПМК 

«5» 
30,0 

(94-100% – 47-50 правильних відповідей) 
50,0 40,0 120,0 

«4» 
25,0 

(88-93% – 44-46 правильних відповідей) 
40,0 35,0 100,0 

«3» 20,0 
(80-87% – 40-43 правильних відповідей) 

30,0 25,0 75,0 

«2» 
0 

(менше 80% – менше 40 правильних 
відповідей) 

0 0 0 

 
13. Методичне забезпечення 
13.1. Методичні рекомендації 
13.2. Навчальні посібники 
13.3. Контрольні завдання: 

 
Перелік ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ до підсумкового контролю 3 з дисципліни «Терапевтична 
стоматологія»: 
 
1. Хвороби слизової оболонки порожнини рота. Класифікація. Роль зовнішніх і внутрішніх факторів в 

етіології та патогенезі. 
2. Елементи ураження при захворюваннях СОПР. 
3. Вплив спиртних напоїв та паління на виникнення, розвиток, перебіг захворювань слизової оболонки 

порожнини рота. 
4. Первинні стоматити, що викликані дією механічного, хімічного та фізичного фактора. Причини, 

патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика. 
5. Зміни слизової оболонки порожнини рота при променевій терапії новоутворень щелепно-лицевої 

ділянки. Лікування, профілактика. 
6. Лейкоплакія. Причини, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, 

профілактика. 
7. Ураження СОПР професійного характеру. Причини, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування, профілактика. 
8. Вірусні ураження червоної кайми губ і слизової оболонки порожнини рота у дорослих. Клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
9. Ураження слизової оболонки порожнини рота при ВІЛ-інфекції і СНІДі. Клініка, діагностика, 

лікування, профілактика. 
10. Ураження слизової оболонки порожнини рота при грипі, інфекційному мононуклеозі, ящурі. Клініка, 

діагностика, лікування, профілактика. 
11. Виразковий стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, 

профілактика. 
12. Кандидоз слизової оболонки порожнини рота. Причини. Клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування, профілактика. 
13. Прояви сифілісу в порожнині рота. Діагностика, диференційна діагностика. Тактика лікаря-

стоматолога. 
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14. Прояви туберкульозу в порожнині рота. Діагностика, диференційна діагностика. Тактика лікаря-
стоматолога. 

15. Гонорея. Етіологія, патогенез, прояви на слизовій оболонці порожнини рота. Діагностика, 
диференційна діагностика. Тактика лікаря-стоматолога. 

16. Захворювання язика. Десквамативний та ромбоподібний глосити, Складчастий та волосатий язик. 
Етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, лікування. 

17. Глосалгія, глосодинія. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, 
профілактика. 

18. Ексфоліативний хейліт. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
19. Гландулярний хейліт. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
20. Актинічний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. 
21. Екзематозний хейліт. Етіологія, клініка, діагностика, лікування. 
22. Передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота та червоної кайми губ. Класифікація. 

Клініка, діагностика, тактика лікаря-стоматолога. 
23. Доброякісні новоутворення СОПР. Рак СОПР. Клініка, діагностика, тактика лікаря-стоматолога. 
24. Алергічні стоматити. Діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика. 
25. Методика постановки та оцінки алергічних проб (звичайний та ротаційний прик-тест), їх значення для 

діагностики медикаментозної алергії. 
26. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 
27. Багатоформна ексудативна еритема. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
28. Анафілактичний шок. Діагностика. Надання невідкладної допомоги при анафілактичному шоці. 
29. Набряк Квінке. Клінічні прояви. Надання невідкладної допомоги. 
30. Пухирчатка. Її прояви в порожнині рота. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
31. Червоний плескатий лишай. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.  
32. Ураження слизової оболонки порожнини рота при патології серцево-судинної системи. Клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
33. Ураження слизової оболонки порожнини рота при патології травного каналу. Клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 
34. Ураження слизової оболонки порожнини рота при патології ендокринної системи. Клініка, 

діагностика, лікування. 
35. Ураження слизової оболонки порожнини рота при гіпо- та авітамінозах. Причини. Клінічні прояви, 

лікування, профілактика. 
36. Ураження слизової оболонки порожнини рота при лейкозі, агранулоцитозі. Діагностика, диференційна 

діагностика. Тактика лікаря-стоматолога. 
37. Прояви перніціозної анемії в порожнині рота. Діагностика, диференційна діагностика. Тактика лікаря-

стоматолога. 
38. Стоматогенна хроінтоксикація. Поняття. Теорії виникнення, патогенез, клініка, діагностика, лікування 

і профілактика. 
 

Перелік ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ до підсумкового контролю 4 з дисципліни «Терапевтична 
стоматологія»: 
 
1. Класифікація некаріозних уражень зубів (В.К. Патрикеєва, МКХ-10). 
2. Сучасні уявлення про етіологію, патогенез, клініку, діагностику некаріозних уражень зубів, що 

виникають в період формування зубних зачатків: гіпоплазія та флюороз зубів. 
3. Сучасні уявлення про етіологію, патогенез, клініку, діагностику некаріозних уражень зубів, що 

виникають після прорізування зубів: клиноподібний дефект, ерозія твердих тканин зубів, некроз 
твердих тканин зубів. 

4. Гіперестезія твердих тканин зуба. Клініка, діагностика, сучасні методи лікування. 
5. Травми зубів: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. 
6. Зубний наліт. Механізм утворення, структура, фізичні властивості, хімічний склад. Мікроорганізми 

зубного нальоту. Методики видалення зубного нальоту. 
7. Флюороз зубів. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, 

профілактика. 
8. Сучасні методи відбілювання зубів. 
9. Карієс: визначення поняття, показники ураження зубів карієсом, їх значення в організації 

стоматологічної допомоги населенню для оцінки ефективності лікування. 
10. Сучасні уявлення про етіологію та патогенез карієсу. 
11. Класифікація карієсу. Диференційна діагностика каріозних уражень зубів. 
12. Сучасні методи лікування та відновлення зубів з каріозними ураженнями. 
13. Профілактика карієсу: види, способи застосування. Гігієна порожнини рота. Оцінка ефективності, її 

роль в профілактиці та лікуванні карієсу. 
14. Пульпіт. Етіологія. Роль мікрофлори і шляхи проникнення інфекції. Класифікація пульпіту. Патогенез 

пульпіту. Роль сенсибілізації організму.  
15. Диференційна діагностика пульпітів. Дистрофічні зміни в пульпі при загальних захворюваннях 

організму. 
16. Консервативний метод лікування пульпіту: суть, обґрунтування та показання до застосування, 

лікувальні засоби, механізм дії на пульпу, методика лікування. 
17. Хірургічні методи лікування пульпіту. Знеболення. Різновиди, показання до застосування, позитивні 

та негативні аспекти. 
18. Етіологія та патогенез періодонтиту. Класифікація періодонтиту. 
19. Диференційна діагностика періодонтитів. Рентгендіагностика. Рентгенологічна характеристика змін у 

періодонті. 
20. Особливості та основні етапи лікування періодонтиту. Сучасні технології інструментальної та 

медикаментозної обробки кореневих каналів. 
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21. Лікування періодонтиту з важко прохідними і непрохідними кореневими каналами. Лікарські засоби 
та способи розширення кореневих каналів. 

22. Фізичні методи в комплексному лікуванні пульпіту та періодонтиту. 
23. Надання невідкладної допомоги при анафілактичному шоці, набряку Квінке, гіпертонічному кризі, 

непритомності та ін.. 
24. Класифікація захворювань пародонту (М.Ф.Данилевського, 1994; МКХ-10; Класифікація захворювань 

пародонта та періімплантних тканин (EFP&AAP World Workshop, 2017). Позитивні якості і недоліки. 
25. Сучасні уявлення про етіологію та патогенез захворювань пародонту. Роль місцевих та загальних 

факторів. 
26. Критерії оцінки стану пародонту. Гігієнічні та пародонтальні індекси (Федорова-Володкіної, Green-

Vermillion, ПІ, РМА, КПІ, CPITN). 
27. Диференційна діагностика захворювань тканин пародонта. 
28. Місцеві втручання при лікуванні хвороб пародонта. Способи видалення зубних відкладень. Кюретаж 

пародонтальних кишень. Методика проведення. Застосування лікарських речовин. 
29. Загальне лікування пародонтиту. Показання. Вибір лікарських препаратів. 
30. Фізичні методи лікування захворювань пародонту. Показання, протипоказання, методики. 
31. Профілактика захворювань пародонта. 
32. Хвороби слизової оболонки порожнини рота. Класифікація. 
33. Інфекційні (аутоінфекційні) стоматити. Причини виникнення, патогенез, клініка, діагностика, 

лікування, профілактика. 
34. Кандидоз слизової оболонки порожнини рота. Причини. Клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування, профілактика. 
35. Ураження слизової оболонки порожнини рота при патології травного каналу, серцево-судинної, 

ендокринної, нервової систем. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
36. Ураження слизової оболонки порожнини рота при лейкозі, агранулоцитозі. Діагностика, диференційна 

діагностика. Тактика лікаря-стоматолога. 
37. Прояви перніціозної анемії в порожнині рота. Діагностика, диференційна діагностика. Тактика лікаря-

стоматолога. 
38. Алергічні стоматити. Діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика. 
39. Прояви інтоксикацій солями важких металів у порожнині рота. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика. 
40. Глосалгія, глосодинія. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, 

профілактика. 
41. Пухирчатка. Її прояви в порожнині рота. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
42. Червоний плескатий лишай. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
43. Прояви сифілісу в порожнині рота. Діагностика, диференційна діагностика. Тактика лікаря-

стоматолога. 
44. Прояви туберкульозу в порожнині рота. Діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
45. Первинні глосити. Гландулярний, ексфоліативний хейліти. Етіологія, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 
46. Актинічний хейліт. Екзематозний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. 
47. Передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота та червоної кайми губ. Класифікація, 

етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика. 
48. Десквамативний і ромбоподібний глосит. Складчастий та волосатий язик. Етіологія, клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
49. Ураження слизової оболонки порожнини рота при ВІЛ-інфекції і СНІДі. Клініка, діагностика, 

лікування, профілактика. 
 
Перелік ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК до підсумкового контролю 3 з дисципліни «Терапевтична 
стоматологія»: 
1. Провести клінічне обстеження хворого з патологією слизової оболонки порожнини рота; правильно 

оформити історію хвороби, скласти план обстеження та лікування хворого. 
2. Взяти матеріал для цитологічного і бактеріологічного досліджень. 
3. Аналізувати результати цитологічного, гістологічного, бактеріологічного дослідження пацієнта, 

клінічного аналізу крові, сечі, біохімічного аналізу крові на вміст глюкози. 
4. Виконати аплікаційне, інфільтраційне, провідникове знеболення та електрознеболення. 
5. Проводити іригацію, інстиляцію та аплікацію лікарських засобів. 
6. Виписати рецепти медикаментозних засобів і призначити фізіотерапевтичне лікування. 
7. Провести професійну гігієну порожнини рота. 
8. Оформити звітно-облікову документацію стоматолога, аналізувати кількісні та якісні показники 

роботи лікаря на терапевтичному прийомі. 
9. Створити індивідуальну програму гігієни порожнини рота у пацієнта з захворюванням слизової 

оболонки порожнини рота, провести навчання та мотивацію пацієнта до її виконання. 
 
Перелік ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК до підсумкового контролю 4 з дисципліни «Терапевтична 
стоматологія»: 
1. Створити проект обладнання стоматологічного кабінету з дотриманням основ ергономіки в 
стоматології. 
2. Працювати стоматологічним обладнанням та інструментами, вміти їх стерилізувати. 
3. Оформити звітно-облікову документацію стоматолога, аналізувати кількісні та якісні показники роботи 
лікаря-стоматолога на терапевтичному прийомі. 
4. Провести клінічне обстеження хворого з патологією зубів, тканин пародонту, слизової оболонки 
порожнини рота; правильно оформити історію хвороби, скласти план обстеження та лікування хворого. 
5. Визначити гігієнічні індекси порожнини рота та оцінити їх. 
6. Провести додаткові методи обстеження (ЕОД, ТЕР) пацієнта та вміти їх оцінити. 
7. Вміти аналізувати рентгенограми зубів, тканин пародонту. 
8. Взяти матеріал для цитологічного та бактеріологічного досліджень. 
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9. Аналізувати результати цитологічного, гістологічного, бактеріологічного дослідження пацієнта, 
клінічного аналізу крові та сечі, біохімічного аналізу крові та сечі. 
10. Виконати аплікаційне, інфільтраційне, провідникове знеболення. 
11. Провести відбілювання зубів. 
12. Провести ремінералізацію твердих тканин зубів. 
13. Покрити зуби лікувальними та профілактичними лаками, гелями. 
14. Провести герметизацію фісур. 
15. Препарувати каріозні порожнини під різні пломбувальні матеріали. 
16. Проводити розкриття порожнин зубів. 
17. Виконати ампутацію та екстирпацію пульпи. 
18. Накладати девіталізуючі засоби при лікуванні пульпіту. 
19. Лікувати запалення та ушкодження пульпи методом збереження її життєдіяльності. 
20. Провести медикаментозну та інструментальну обробку кореневих каналів. 
21. Запломбувати кореневі канали різними пломбувальними матеріалами та методиками. 
22. Закрити перфорацію дна, стінок каріозної порожнини та порожнини зуба. 
23. Накладати тимчасові пломби і герметичні пов’язки при лікуванні карієсу, пульпіту, періодонтиту. 
24. Пломбувати відпрепаровані каріозні порожнини зуба різними пломбувальними матеріалами. 
25. Провести шліфування та полірування пломб з усіх видів пломбувальних матеріалів. 
26. Провести професійну гігієну порожнини рота. 
27. Провести видалення зубних відкладень. 
28. Проводити іригацію, інстиляцію та аплікацію лікарських засобів. 
29. Провести кюретаж пародонтальних кишень. 
30. Надати невідкладну допомогу пацієнту при непритомності, колапсі, шоку. 
31. Надати невідкладну допомогу пацієнту при набряку Квінке, анафілактичному шоці. 
32. Вміти провести штучне дихання та непрямий масаж серця. 
33. Виписати рецепти медикаментозних засобів та призначити фізіотерапевтичне лікування. 
34. Вміти створити індивідуальну програму гігієни порожнини рота у пацієнта без стоматологічної 
патології та з її наявністю, провести навчання та мотивацію пацієнта до її виконання. 
 
14. Рекомендована література 

1. Базова: 
1. Антоненко М.Ю. Захворювання слизової оболонки порожнини рота від теорії до практики. Довідник 
лікаря-стоматолога. / М.Ю. Антоненко, А.В. Борисенко, О.Ф. Несин, Ж.І. Рахній, Л.Ф. Сідельнікова. - К.: 
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11. Лукиных Л.М. Физиотерапия в практике терапевтической стоматологии. Учебно-методическое 
пособие / Л.М. Лукиных, О.А. Успенская, Е.А. Шевченко. - Н.-Н.: ИздательНижегородская 
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Человек, 2016. - 210 с. 
13. Царев В.Н. Микробиология, вирусология и иммунология полости рта. Учебник / Под ред. В.Н. Царева. 
- М.: ИздательГЭОТАР-Медиа, 2016. - 576 с. 
14. Цепов Л.М. 555 заболеваний слизистой оболочки рта, языка и губ / Л.М. Цепов, Е.Л. Цепова, А.Л. 
Цепов. - М.: МЕДпресс-информ, 2015. - 224 с. 
15. Протоколи надання медичної допомоги за спеціальностями „ортопедична стоматологія”, „терапевтична 
стоматологія”, „хірургічна стоматологія”, „ортодонтія”, „дитяча терапевтична стоматологія”, „дитяча 
хірургічна стоматологія”: Нормативне виробничо-практичне видання. – К.: МНІАЦ медичної статистики; 
МВЦ „Медінформ”, 2007. – 236 с. 
16. Neville В. Oral and Maxillofacial Pathology, 4 edition / Brad W. Neville, Douglas D. Damm. - Elsevier 
Canada; 2015. - 928 р. 
17. Robbins W. Global Diagnosis: A New Vision of Dental Diagnosis and Treatment Planning / J. William 
Robbins. - Quintessence Publishing Co,Inc, 2017. - 244 р. 
18. Wynn Drug Information Handbook for Dentistry, 21 edition / Wynn. - Lexi-Comp, Inc., 2015. – р. 
 
15. Інформаційні ресурси 
 
1. http://tst-nmu.org.ua 
2. http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1600-0714  
3. http://library.gov.ua/en/ 
4. http://www.nbuv.gov.ua/ 
5. http://ek.library.nmu.ua 
6. http://medstandart.net/browse/1615 
7. http://www.med-edu.ru/stomat 
8. https://www.omicsonline.org/journal-dental-pathology-medicine.php 
9. https://www.omicsonline.org/scholarly/oral-pathology-and-microbiology-journals-articles-ppts-list.php 
10. http://www.jomfp.in/ 
 

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
ДО ОБ’ЄКТИВНОГО 

СТРУКТУРОВАНОГО ПРАКТИЧНОГО (КЛІНІЧНОГО) ІСПИТУ 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 
ДИСЦИПЛІНА «ВВЕДЕННЯ В КЛІНІЧНУ СТОМАТОЛОГІЮ» 

МОДУЛЬ 2, ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1, 2 
 
Перелік ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ  
 
1. Ергономіка. Завдання ергономіки в стоматології. 
2. Позначення зубів верхньої та нижньої щелеп згідно зубним формулам: за A. Zsigmondy, FDI (ВООЗ) та 
ADA (за G.Gunningham). 
3. Хімічний склад та клініко-гістологічні особливості будови твердих тканин зуба (емаль, дентин, цемент). 
4. Ізоляція робочого поля в терапевтичній стоматології. Методики, засоби. 
5. Класифікація каріозних порожнин. Загальні принципи та етапи препарування каріозних порожнин. 
6. Препарування каріозних порожнин І класу за Блеком залежно від обраного матеріалу для відновлення. 
7. Препарування каріозних порожнин ІІ класу за Блеком залежно від обраного матеріалу для відновлення. 
8. Препарування каріозних порожнин ІІІ класу за Блеком залежно від обраного матеріалу для відновлення. 
9. Препарування каріозних порожнин IV класу за Блеком залежно від обраного матеріалу для відновлення. 
10. Препарування каріозних порожнин V класу за Блеком залежно від обраного матеріалу для 
відновлення. 
11. Класифікація пломбувальних матеріалів для прямого відновлення дефектів твердих тканин постійних 
зубів. Вимоги до них. 
12. Матеріали для покриття пульпи та відновлення перфорації кореня. Основні вимоги до них. Техніка 
використання. 
13. Амальгами: класифікація, фізико-механічні властивості та показання до їх застосування. Особливості 
пломбування каріозних порожнин амальгамою. Позитивні та негативні властивості амальгам. 
14. Класифікація композиційних матеріалів для прямого відновлення дефектів твердих тканин зубів. 
Основні компоненти композиційних пломбувальних матеріалів. Фізико- механічні властивості композитів. 
Показання до застосування композиційних матеріалів. 
15. Протравлювання: види, методика проведення. Класифікація адгезивних систем. Правила роботи з 
адгезивними системами. 
16. Класифікація композиційних матеріалів світлової полімеризації для прямого відновлення дефектів 
твердих тканин зубів. Фізико-механічні властивості композиційних матеріалів світлової полімеризації. 
Переваги та недоліки їх. 

http://www.medknigaservis.ru/predrakoviye-zabolevaniya-slizist-obolochki-rta-krasnoy-kaymi-gub-lukinikh-zhdanov.html
http://www.medknigaservis.ru/fizioterapiya-praktike-terapevticheskoy-stomatologii-uchebno-metodicheskoye-posobie.html
http://www.medknigaservis.ru/fizioterapiya-praktike-terapevticheskoy-stomatologii-uchebno-metodicheskoye-posobie.html
http://www.medknigaservis.ru/zabolevaniya-slizistoy-obolochki-polosti-rta-orekhova-dr-orekhovoy.html
http://www.medknigaservis.ru/555-zabolevany-slizistoy-obolochki-rta-yazika-gub-tsepov.html
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Brad+W.+Neville+DDS&search-alias=books-ca
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Douglas+D.+Damm+DDS&search-alias=books-ca
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=J.+William+Robbins&search-alias=books-ca
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=J.+William+Robbins&search-alias=books-ca
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Wynn&search-alias=books-ca
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Wynn&search-alias=books-ca
http://tst-nmu.org.ua/
http://library.gov.ua/en/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://ek.library.nmu.ua/
http://medstandart.net/browse/1615
http://www.med-edu.ru/stomat
https://www.omicsonline.org/journal-dental-pathology-medicine.php
https://www.omicsonline.org/scholarly/oral-pathology-and-microbiology-journals-articles-ppts-list.php
http://www.jomfp.in/
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17. Етапи й особливості роботи з композиційними матеріалами світлової полімеризації для прямого 
відновлення дефектів твердих тканин зубів. 
18. Класифікація склоіономерних цементів: фізико-механічні властивості, показання до застосування, 
правила роботи з ними. 
19. Методика пломбування каріозних порожнин різних класів за Блеком склоіономерними цементами. 
20. Методика пломбування каріозних порожнин амальгамою. 
21. Методика пломбування каріозних порожнин композиційними матеріалами для прямого відновлення 
дефектів твердих тканин зубів. 
22. Відновлення контактного пункту. Інструментарій для відновлення контактного пункту: призначення, 
методика використання. 
23. Особливості топографії порожнини зуба різців та ікл. 
24. Особливості топографії порожнини зуба малих кутніх зубів. 
25. Особливості топографії порожнини зуба великих кутніх зубів. 
26. Класифікація ендодонтичного інструментарію. Інструменти для розкриття порожнини зуба, пошуку та 
розширення гирл кореневих каналів. Методика їх використання. Особливості розкриття порожнин різних 
груп зубів. 
27. Методи визначення робочої довжини кореневого каналу. 
28. Інструменти для видалення м’яких тканин з кореневого каналу: представники, етапи роботи. 
29. Інструменти для препарування кореневого каналу: представники, етапи роботи. 
30. Інструменти для обтурації кореневого каналу: представники, етапи роботи. 
31. Апікально-коронкова методика препарування кореневого каналу. Мета, етапи, переваги та недоліки. 
32. Коронково-апікальна методика препарування кореневого каналу. Мета, етапи, переваги та недоліки. 
Техніка збалансованих сил. Техніки машинного препарування кореневого каналу. 
33. Іригаційні розчини для кореневого каналу. Вимоги до них. Механізм дії. Методики іригації. 
34. Класифікація матеріалів для обтурації кореневого каналу. Вимоги до матеріалів для обтурації 
кореневого каналу. 
35. Пластичні твердіючі матеріали для обтурації кореневого каналу. Види, переваги, недоліки, 
представники. Філери. Види, переваги, недоліки, представники. 
36. Дезобтурація кореневого каналу. Методики, засоби. 
37. Вимоги до кореневої пломби. 
38. Тимчасова обтурація кореневого каналу. 
39. Метод латеральної конденсації гутаперчі. 
40. Метод вертикальної конденсації гутаперчі. 
 
Перелік ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
1. Володіти технікою препарування каріозних порожнин І класу за Блеком у постійних зубах залежно від 

обраного матеріалу для відновлення. 
2. Володіти технікою препарування каріозних порожнин II класу за Блеком у постійних зубах залежно від 

обраного матеріалу для відновлення. 
3. Володіти технікою препарування каріозних порожнин III класу за Блеком у постійних зубах залежно від 

обраного матеріалу для відновлення. 
4. Володіти технікою препарування каріозних порожнин IV класу за Блеком у постійних зубах залежно від 

обраного матеріалу для відновлення. 
5. Володіти технікою препарування каріозних порожнин V класу за Блеком у постійних зубах залежно від 

обраного матеріалу для відновлення. 
6. Володіти технікою використання матеріалів для покриття пульпи та закриття перфорації кореня. 
7. Володіти технікою пломбування каріозної порожнини І класу за Блеком різними пломбувальними 

матеріалами. 
8. Володіти технікою пломбування каріозної порожнини II класу за Блеком різними пломбувальними 

матеріалами. 
9. Володіти технікою пломбування каріозної порожнини III класу за Блеком різними пломбувальними 

матеріалами. 
10. Володіти технікою пломбування каріозної порожнини IV класу за Блеком різними пломбувальними 

матеріалами. 
11. Володіти технікою пломбування каріозної порожнини V класу за Блеком різними пломбувальними 

матеріалами. 
12. Володіти технікою розкриття порожнини в постійних зубах. 
13. Володіти технікою препарування кореневого каналу в постійних зубах. 
14. Володіти технікою іригації системи кореневих каналів постійних зубів. 
15. Володіти технікою обтурації системи кореневих каналів постійних зубів (холодної латеральної 

конденсації гутаперчі). 
 

ДИСЦИПЛІНА «ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 
Перелік ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ  
1. Терапевтична стоматологія, її завдання. Історія розвитку терапевтичної стоматології. 
2. Внесок вчених-стоматологів України в розвиток терапевтичної стоматології (Є.М. Гофунг, І.А. 
Бетельман, І.О. Новік, М.Ф.Данилевський, П.Т. Максименко, І.С. Мащенко та ін.). 
3. Права та обов’язки лікаря-стоматолога. 
4. Організація стоматологічної допомоги в Україні. 
5. Організація роботи лікаря-стоматолога на терапевтичному прийомі. Облікова та звітна документація. 
Оцінка кількісних та якісних показників роботи лікаря-стоматолога на терапевтичному прийомі. 
6. Організація та обсяг терапевтичної стоматологічної допомоги міському та сільському населенню 
України. 
7. Організація і типове оснащення стоматологічного кабінету. 
8. Організація, оснащення та завдання пародонтологічного кабінету. Оцінка ефективності роботи. 
9. Стоматологічний інструментарій, що використовується в терапевтичній стоматології. Догляд та 
способи стерилізації. 
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10. Організація та проведення профілактики захворювань зубів, пародонта та слизової оболонки 
порожнини рота. 
11. Епідеміологічні методи обстеження стоматологічного статусу населення та їх значення для практики 
охорони здоров’я. Показники стоматологічної захворюваності населення (поширеність, інтенсивність, 
приріст інтенсивності). Методи визначення. 
12. Загальні принципи організації і проведення диспансеризації хворих з патологією зубів, пародонта та 
слизової оболонки порожнини рота. Документація. Оцінка ефективності. 
13. Санітарна освіта населення та її роль у комплексній програмі профілактики стоматологічних 
захворювань. 
14. Гігієна порожнини рота та її значення в комплексній профілактиці стоматологічних захворювань. 
Оцінка ефективності проведення. 
15. Функціональні методи діагностики та їх застосування в терапевтичній стоматології. 
16. Медична етика і деонтологія. Їх значення для практики терапевта-стоматолога. 
17. Розвиток зуба. Морфогенез тканин зуба та періодонта. 
18. Клініко-анатомічна характеристика молярів, премолярів, різців та іклів. 
19. Будова емалі. Хімічний склад. Фізичні властивості, функції. Обмін речовин в емалі. Шляхи 
надходження речовин до емалі. Проникність емалі. Механізм проникності. Мінералізація емалі, вплив 
різних факторів, значення слини. Розчинність емалі. Вплив ендогенних та екзогенних факторів. Методи 
визначення. Їх клінічне значення. 
20. Будова дентину. Хімічний склад, фізичні властивості, вікові зміни. 
21. Пульпа зуба. Гістологія, функції. Зміни в пульпі при карієсі, пародонтиті, пародонтозі, загальних 
захворюваннях організму. Їх значення для клініки. 
22. Періодонт. Будова, функції. Вікові особливості будови та функції періодонта. 
23. Пародонт. Визначення поняття. Анатомія, гістологія, фізіологія тканин пародонта. 
24. Анатомо-гістологічні та фізіологічні особливості червоної кайми губ та слизової оболонки порожнини 
рота. 
25. Слина. Склад, властивості. Фізіологічна роль слини. Мінералізуюча, захисна та очисна функції. 
Значення для тканин зуба в нормі та при патології. 
26. Поверхневі утворення на зубах (кутикула, пелікула). Механізми утворення. Структура. Функціональне 
значення. 
27. Зубний наліт. Механізм утворення. Структура. 
28. Використання рентгенологічного методу для діагностики карієсу, пульпіту, періодонтиту та 
захворювань пародонта. 
29. Фізичні методи в діагностиці та комплексному лікуванні некаріозних уражень зубів, карієсу та його 
ускладнень, захворювань пародонта та слизової оболонки порожнини рота. 
30. Методи та засоби знеболення в клініці терапевтичної стоматології. 
31. Некаріозні ураження зубів, що розвиваються після їх прорізування. Класифікація, причини розвитку, 
клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика. 
32. Гіперестезія твердих тканин зуба. Клініка, діагностика, лікування. 
33. Флюороз зубів. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, 
профілактика. Внесок співробітників кафедри в розробку питання. 
34. Сучасні методи відбілювання зубів. 
35. Профілактика флюорозу зубів. Муніципальні (регіональні) та індивідуальні засоби профілактики. 
Оцінка ефективності. Планова профілактична санація порожнини рота. 
36. Карієс зуба. Поширення карієсу в країнах світу, вплив факторів навколишнього середовища на 
поширення карієсу. Інтенсивність карієсу. 
37. Морфологічні зміни тканин зуба на різних стадіях каріозного процесу за даними променевої, 
електронної та поляризаційної мікроскопії. 
38. Сучасне уявлення про етіологію та патогенез карієсу зубів. Роль мікроорганізмів, вуглеводів та 
резистентності твердих тканин зуба у виникненні карієсу. Роль слини в розвитку карієсу. 
39. Карієс на стадії плями. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
40. Поверхневий карієс. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
41. Середній карієс. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
42. Глибокий карієс. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
43. Множинний карієс. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
44. Профілактика карієсу зубів. 
45. Пульпіт. Етіологія, патогенез, патологічна анатомія, класифікації. 
46. Гіперемія пульпи, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
47. Гострий частковий (обмежений) пульпіт. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
48. Гострий загальний (дифузний) пульпіт. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
49. Гострий гнійний пульпіт. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
50. Гострий травматичний пульпіт. Причини. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
Вибір методу лікування. 
51. Хронічний простий пульпіт. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
52. Хронічний гангренозний пульпіт. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
53. Хронічний гіпертрофічний пульпіт. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
54. Конкрементозний пульпіт. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
55. Загострення хронічного пульпіту. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
56. Метод збереження пульпи при лікуванні пульпіту. Суть, обґрунтування. Показання, методика 
проведення. Лікарські речовини. Ускладнення. Внесок співробітників профільних кафедр України в 
розробку проблеми. 
57. Сучасні методи консервативного лікування пульпіту. застосування гідроокису кальцію. 
58. Вітальний ампутаційний метод лікування пульпіту. Суть, обґрунтування, методика проведення. 
Лікарські речовини, що використовуються при ампутації. Ускладнення. 
59. Комбінований метод лікування пульпіту. Показання. Методика проведення. Особливості застосування 
лікарських речовин. Ускладнення. 
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60. Односеансний метод лікування незворотніх форм пульпіту. Показання. Техніка проведення. 
Ускладнення. 
61. Ампутація пульпи. Показання. Методика. Лікарські речовини, що застосовуються при ампутації. 
Ускладнення. 
62. Екстирпація пульпи. Показання. Методика. Лікарські речовини, що застосовуються при екстирпації. 
Ускладнення. 
63. Обґрунтування вибору методу лікування пульпіту залежно від форми, перебігу та загального стану 
організму. 
64. Етіологія, патогенез гострого та хронічного періодонтиту. Класифікація періодонтитів І.Г. 
Лукомського. Позитивні сторони та недоліки. 
65. Патологічна анатомія гострих та хронічних періодонтитів. Рентгенологічна оцінка хронічних форм 
періодонтиту. 
66. Гострий серозний періодонтит. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
67. Гострий гнійний періодонтит. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
68. Хронічний фіброзний періодонтит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 
діагностика, лікування. 
69. Хронічний грануляційний періодонтит. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
70. Хронічний гранульоматозний періодонтит. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
71. Загострення хронічного періодонтиту. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
72. Сучасний ендодонтичний інструментарій для очищення, розширення, формування та пломбування 
кореневих каналів. Стандарти ISO. Методика використання. 
73. Медико-інструментальна обробка кореневих каналів. “Step-back” та “Crown-down” технологія. 
74. Способи пломбування кореневих каналів: метод центрального штифта або одного конуса, холодної 
латеральної конденсації гутаперчі, використання системи “Термафіл”. Помилки та ускладнення. 
75. Силери: групи, властивості, показання до застосування, методики пломбування. 
76. Філери: срібні, титанові, пластмасові, гутаперчеві штифти, амальгама. Стандарти. Показання до 
застосування. 
77. Ускладнення при лікуванні періодонтиту. Причини. Методи лікування та профілактики. 
78. Фізичні методи лікування пульпіту та періодонтиту. Показання, протипоказання. Методика 
проведення. 
79. Діатермокоагуляція. Показання. Методика проведення. Ускладнення. 
80. Класифікація пломбувальних матеріалів. Загальні вимоги до них. Коротка характеристика, позитивні 
та негативні сторони. 
81. Матеріали для тимчасових пломб та герметичних пов’язок. Фізико-хімічні властивості. Технологія 
приготування. Показання до використання. 
82. Цементи. Хімічний склад. Фізичні властивості, показання до використання. Особливості підготовки та 
методика пломбування. Склоіномерні пломбувальні матеріали: види, властивості, показання до 
застосування, техніка пломбування. 
83. Етапи та особливості препарування каріозних порожнин I-V класів залежно від типу пломбувального 
матеріалу. 
84. Амальгама. Склад, властивості, показання до використання, методика пломбування. 
85. Композитні пломбувальні матеріали хімічного та світлового затвердіння. Види, склад і властивості, 
показання до застосування. Методика пломбування. Помилки та ускладнення в роботі з композитними 
матеріалами. 
86. Класифікація захворювань пародонту. Позитивні якості і недоліки. 
87. Патогенетичний зв’язок захворювань пародонта з патологією нервової, серцево-судинної, ендокринної 
та імунної систем. 
88. Сучасна уява про етіологію та патогенез захворювань пародонта. Роль місцевих та загальних факторів. 
89. Критерії оцінки стану тканин пародонта. Гігієнічні та пародонтальні індекси. 
90. Зубний наліт. Причини. Зубний камінь. Механізм утворення. Вплив на тканини пародонта. 
91. Основні та допоміжні методи діагностики захворювань пародонта. 
92. Папіліт. Різновиди. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, 
профілактика. 
93. Катаральний гінгівіт. Етіологія, патогенез. клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, 
профілактика. 
94. Гіпертрофічний гінгівіт. Етіологія, патогенез. клініка, діагностика, диференційна діагностика, 
лікування, профілактика. 
95. Виразково-некротичний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, 
лікування, профілактика. 
96. Лікарські засоби та їх застосування для лікування гінгівіту. 
97. Пародонтит. Клініка, діагностика, лікування. 
98. Кюретаж пародонтальних кишень. Різновиди. Методика проведення. Застосування лікарських 
речовин. 
99. Пародонтоз. Клініка, діагностика, лікування, профілактика. 
100. Загальне лікування пародонтиту. Показання. Вибір лікарських препаратів. 
101. Фізичні методи лікування захворювань пародонта. Показання, протипоказання, методика 
(бальнеотерапія, масаж, електролікування; магніто- та лазеротерапія). 
102. Профілактика захворювань пародонта. 
103. Хвороби слизової оболонки порожнини рота. Класифікація. Роль зовнішніх і внутрішніх факторів в 
етіології та патогенезі. 
104. Вплив спиртних напоїв та паління на виникнення, розвиток, перебіг захворювань слизової оболонки 
порожнини рота. 
105. Первинні стоматити, викликані внаслідок дії механічної, хімічної та фізичної травми. Причини, 
патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика. 
106. Зміни слизової оболонки порожнини рота при променевій терапії новоутворень щелепно-лицевої 
ділянки. Лікування, профілактика. 
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107. Катаральний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, 
лікування, профілактика. 
108. Герпетичні ураження червоної кайми губ і слизової оболонки порожнини рота у дорослих. Клініка, 
діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
109. Гострий афтозний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, 
лікування, профілактика. Внесок співробітників кафедри в розробку проблеми. 
110. Аутоінфекційний виразковий стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 
діагностика, лікування, профілактика. Значення праць співробітників кафедри у вивченні патології. 
111. Ураження слизової оболонки порожнини рота при патології серцево-судинної системи. Клініка, 
діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
112. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
диференційна діагностика, лікування. 
113. Ураження слизової оболонки порожнини рота при гіпо- та авітамінозах. Причини. Клінічні прояви, 
лікування, профілактика. 
114. Ураження слизової оболонки порожнини рота при лейкозі, агранулоцитозі. Діагностика, 
диференційна діагностика. Тактика лікаря-стоматолога. 
115. Прояви перніціозної анемії в порожнині рота. Діагностика, диференційна діагностика. Тактика 
лікаря-стоматолога. 
116. Алергічні стоматити. Діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика. 
117. Кандидоз слизової оболонки порожнини рота. Причини. Клініка, діагностика, диференційна 
діагностика, лікування, профілактика. 
118. Прояви інтоксикації солями важких металів у порожнині рота. Етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика. 
119. Глосалгія, глосодинія. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, 
лікування, профілактика. 
120. Ураження слизової оболонки порожнини рота при патології травного каналу. Клініка, діагностика, 
диференційна діагностика, лікування. 
121. Багатоформна ексудативна еритема. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
122. Пухирчатка. Її прояви в порожнині рота. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
123. Червоний плескатий лишай. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
124. Червоний вовчак. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
125. Прояви сифілісу в порожнині рота. Діагностика, диференційна діагностика. Тактика лікаря-
стоматолога. 
126. Прояви туберкульозу в порожнині рота. Діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
127. Ексфоліативний хейліт. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
128. Гландулярний хейліт. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 
129. Актинічний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. 
130. Екзематозний хейліт. Етіологія, клініка, діагностика, лікування. 
131. Передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота та червоної кайми губ. Класифікація, 
етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика. 
132. Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. 
133. Лейкоплакія. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика. 
134. Десквамативний і ромбоподібний глосит. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, 
лікування. 
135. Ураження слизової оболонки порожнини рота при ВІЛ-інфекції і СНІДі. Клініка, діагностика, 
лікування, профілактика. 
136. Хроніоінтоксикація. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. 
137. Перша медична допомога хворим на гострий пульпіт, періодонтит, пародонтит. 
138. Надання невідкладної допомоги при анафілактичному шоці, набряку Квінке. 
 
Перелік ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
1. Створити проект організації стоматологічного кабінету з дотриманням основ ергономіки в стоматології. 
2. Працювати стоматологічним обладнанням та інструментами, вміти їх стерилізувати. 
3. Оформити звітно-облікову документацію стоматолога, аналізувати кількісні та якісні показники роботи 
лікаря на терапевтичному прийомі. 
4. Провести клінічне обстеження хворого з патологією зубів, тканин пародонту, слизової оболонки 
порожнини рота; правильно оформити історію хвороби, скласти план обстеження та лікування хворого. 
5. Визначити гігієнічні індекси порожнини рота і оцінити їх. 
6. Визначити індекси кровоточивості ясен, пародонтальні індекси та вміти їх аналізувати. 
7. Провести додаткові методи обстеження пацієнта та вміти їх оцінити (ЕОД; ТЕР). 
8. Взяти матеріал для цитологічного та бактеріологічного досліджень. 
9. Вміти аналізувати рентгенограми зубів, тканин пародонта. 
10. Аналізувати результати цитологічного, гістологічного, бактеріологічного дослідження пацієнта, 
клінічного аналізу крові, сечі, біохімічного аналізу крові на вміст глюкози. 
11. Виконати аплікаційне, інфільтраційне, провідникове знеболення та електрознеболення. 
12. Провести вибілювання зубів. 
13. Провести ремінералізацію твердих тканин зубів. 
14. Покрити зуби лікувальними та профілактичними лаками, гелями. 
15. Провести герметизацію фісур. 
16. Препарувати каріозні порожнини. 
17. Проводити розкриття порожнин зубів всіх груп. 
18. Виконати ампутацію та екстирпацію пульпи. 
19. Накладати девіталізуючі засоби при лікуванні пульпіту. 
20. Лікувати запалення та ушкодження пульпи методом збереження її життєдіяльності. 
21. Провести медикаментну та інструментальну обробку кореневих каналів. 
22. Виконати імпрегнацію, депофорез, запломбувати кореневі канали різними пломбувальними 
матеріалами та методиками. 
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23. Закрити перфорацію дна, стінок каріозної порожнини та порожнини зуба. 
24. Накладати тимчасові пломби та герметичні пов’язки при лікуванні карієсу, пульпіту, періодонтиту. 
25. Пломбувати відпрепаровані порожнини цементами, амальгамами, композиційними матеріалами. 
26. Провести шліфування та полірування пломб з усіх видів пломбувальних матеріалів. 
27. Провести видалення зубних відкладень. 
28. Виконати вибіркове пришліфовування та вирівнювання оклюзійної поверхні зубів. 
29. Проводити іригацію, інстиляцію та аплікацію лікарських засобів. 
30. Виконати кюретаж пародонтальних кишень. 
31. Надати допомогу хворому при непритомності, колапсі, шоку. 
32. Надати допомогу хворому при набряку Квінке, анафілактичному шоці. 
33. Вміти провести штучне дихання та непрямий масаж серця. 
34. Виписати рецепти медикаментів та призначити фізіотерапевтичне лікування. 
35. Провести професійну гігієну порожнини рота. 
36. Дати рекомендації щодо гігієни порожнини рота. 
37. Володіти формами та методами санітарно-просвітницької роботи. 
38. Виконувати необхідний обсяг терапевтичної допомоги військовослужбовцям в мирний час та на 
етапах евакуації у військовий час. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
ДО ОБ’ЄКТИВНОГО 

СТРУКТУРОВАНОГО ПРАКТИЧНОГО (КЛІНІЧНОГО) ІСПИТУ 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 
ДИСЦИПЛІНА «ВВЕДЕННЯ В КЛІНІЧНУ СТОМАТОЛОГІЮ» 

МОДУЛЬ 2, ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1, 2 
1. Арутюнов С.Д. Формирование стоматологических умений и навыков на учебном тренажере-
симуляторе. Учебно-методическое пособие к практическому курсу. Для студентов I курса 
стоматологических факультетов медицинских вузов / Под ред. С.Д. Арутюнова, О.О. Янушевича. - М.: 
Практическая медицина, 2017. - 88 с. 
2. Аболмасова Н.Н. Пропедевтика стоматологических заболеваний / Под ред. Н.Н. Аболмасова, А.И. 
Николаева. - М.: МЕДпресс-информ, 2015. - 784 с. 
3. Базикян Э. А. Оперативная дентистрия: препарирование кариозных полостей. Учебное пособие / Под 
ред. Э.А. Базикяна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 112 с. 
4. Базикян Э. А. Организация и оснащение стоматологической поликлиники, кабинета. Санитарно-
гигиенические требования. Эргономические основы работы врача-стоматолога. Учебное пособие / Под 
ред. Э.А. Базикяна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 96 с. 
5. Базикян Э. А. Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии. Учебное пособие / Э.А. 
Базикян, Л.В. Волчкова, Г.И. Лукина, С.С. Мамедов, Н.Е. Духовская, О.А. Базикян, В.М. Карпова. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с. 
6. Базикян Э. А. Пропедевтическая стоматология. Учебник / Под ред. Э.А. Базикяна, О.О. Янушевича. - 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 640 с. 
7. Базикян Э. А. Стоматологическое материаловедение. Наглядное учебное пособие / Под ред. Э.А. 
Базикяна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 136 с. 
8. Базикян Э. А. Эндодонтия. Учебное пособие / Под общ. ред. Э. А. Базикяна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 
- 160 с. 
9. Борисенко А.В. Композиционные пломбировочные и облицовочные материалы в стоматологии. / А.В. 
Борисенко, В.П. Неспрядько. – К.: ВСИ «Медицина», 2015. - 320 с. 
10. Гайворонский И.В. Анатомия зубов человека. Учебное пособие / И.В. Гайворонский, Т.Б. Петрова. - 
С.-П.: Элби-СПб, 2016. - 56 с. 
11. Катаока Ш. Морфология природы. Атлас вариантов формы зубов / Шигео Катаока, Йошими 
Нишимура, Авишай Садан Переводчики A. Суркин, А. Островский. - М.: Азбука, 2009.- 98 с. 
12. Климов А.Г. Стоматологические наконечники (рекомендации по работе с ротационными 
приспособлениями в стоматологической практике для студентов стоматологических факультетов). 
Методическое пособие / А.Г. Климов, И.Н. Антонова, А.Б. Чертков. - С.-П.: Человек, 2015. - 32 с. 
13. Козлов В.А. Стоматология. Учебник для вузов / Под ред. В.А. Козлова. - С.-П.: СпецЛит, 2017. - 512 с. 
14. Кузнецов С.Л. Гистология органов полости рта. Учебное пособие. Атлас. / С.Л. Кузнецов, В.Э. Торбек, 
В.Г. Деревянко. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 136 с. 
15. Литвиненко Л.М. Анатомия человека. Атлас для стоматологов, стоматологов-ортопедов / Л.М. 
Литвиненко, Д.Б. Никитюк. - М.: Литтерра, 2017. - 656 с. 
16. Николаев А.И. Фантомный курс терапевтической стоматологии. / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. - М: 
Медпресс-информ, 2015. - 432 с. 
17. Николаев А.И. Санитарно-гигиенический режим в терапевтических стоматологических кабинетах 
(отделениях). / А.И. Николаев, Л.М. Цепов, В. Шашмурина, Д. Наконечный. - М.: МЕДпресс-информ, 
2015. - 360 с. 
18. Gehrig J. Fundamentals of Periodontal Instrumentation and Advanced Root Instrumentationby, 8 edition / Jill 
Gehrig , Rebecca Sroda. - Wolters Kluwer; 2016. - 800 р. 
19. Nelson J. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, 10 edition / Stanley J. Nelson. - Elsevier 
Canada, 2014. - 392 р. 
20. Fehrenbach M. llustrated Anatomy of the Head and Neckby Margaret J. Fehrenbach, Susan W. Herring. - 
Elsevier Canada; 2016. - 352 р. 
21. Fehrenbach М. Illustrated Dental Embryology, Histology, and Anatomy, 4 edition / Margaret J. Fehrenbach, 
Tracy Popowics. - Elsevier Canada; 2015. - 352 р. 
22. Banerjee А. Pickard's Guide to Minimally Invasive Operative Dentistry. 10 Edition. / Avit Banerjee, Timothy 
F. Watson. – Oxford Univercity Press, 2015. – 208 р. 
 

 
 

http://www.medknigaservis.ru/propedevtika-stomatologicheskikh-zabolevany-abolmasov-nikolayev.html
http://www.medknigaservis.ru/operativnaya-dentistriya-uchebnoye-posobiye-bazikian-bazikiana.html
http://www.medknigaservis.ru/organizatsiya-osnasheniye-stomatologicheskoy-polikliniki-kabineta-sanitarno.html
http://www.medknigaservis.ru/organizatsiya-osnasheniye-stomatologicheskoy-polikliniki-kabineta-sanitarno.html
http://www.medknigaservis.ru/osobennosti-dezinfektsii-sterilizatsii-stomatologii-uchebnoye-posobiye-bazikian.html
http://www.medknigaservis.ru/propedevticheskaya-stomatologiya-uchebnik-bazikian-yanushevich.html
http://www.medknigaservis.ru/stomatologicheskoye-materialovedeniye-nagliadnoye-uchebnoye-posobiye-bazikiana.html
http://www.medknigaservis.ru/endodontiya-uchebnoye-posobiye-bazikian-dr-obsh-bazikiana.html
http://www.medknigaservis.ru/anatomiya-zubov-cheloveka-uchebnoye-posobiye-gayvoronsky-petrova-2016.html
http://www.medknigaservis.ru/stomatologicheskiye-nakonechniki-rekomendatsii-rabote-rotatsionnimi-prisposobleniyami-v-stomatologicheskoy-praktike-klimov.html
http://www.medknigaservis.ru/stomatologicheskiye-nakonechniki-rekomendatsii-rabote-rotatsionnimi-prisposobleniyami-v-stomatologicheskoy-praktike-klimov.html
http://www.medknigaservis.ru/stomatologicheskiye-nakonechniki-rekomendatsii-rabote-rotatsionnimi-prisposobleniyami-v-stomatologicheskoy-praktike-klimov.html
http://www.medknigaservis.ru/anatomiya-cheloveka-atlas-stomatologov-stomatologov-ortopedov-litvinenko-nikitiuk.html
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jill+Gehrig+RDH++MA&search-alias=books-ca
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jill+Gehrig+RDH++MA&search-alias=books-ca
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Rebecca+Sroda+RDH++MS&search-alias=books-ca
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Stanley+J.+Nelson+DDS++MS&search-alias=books-ca
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Margaret+J.+Fehrenbach+RDH++MS&search-alias=books-ca
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Susan+W.+Herring+PhD&search-alias=books-ca
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Margaret+J.+Fehrenbach+RDH++MS&search-alias=books-ca
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Tracy+Popowics&search-alias=books-ca


 

30 

 

ДИСЦИПЛІНА «ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 
1. М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.Ф. Сідельнікова, О.Ф. Несин, I.Г. Дікова 
Терапевтична стоматологія: у 4 томах. — Том 3. Захворювання пародонта: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / 
— 2-е вид., переробл. і допов., - К.: Медицина, 2018 – 624 с. 
2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Сідельникова Л.Ф., Несин О.Ф., Дікова І.Г. Терапевтична 
стоматологія. Пропедевтика терапевтичної стоматології. Т.1. – 3-є вид. - Київ:Медицина, 2017. - 360 с. 
3. М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, Л.Ф. Сідельнікова, О.Ф. Несин, I.Г. Дікова Терапевтична 
стоматологія: у 4 томах. Том 1. Пропедевтика терапевтичної стоматології: підручник — 4-е виданння. - К.: 
Медицина, 2020 – 465с. 
4. М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, Л.Ф. Сідельнікова, О.Ф. Несін, І.Г. Дікова Терапевтична 
стоматологія: у 4 томах. Том 2. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис: підручник / М.Ф. 
Данилевський, А.В. Борисенко, Л.Ф. Сідельнікова та ін. — 3-є видання. - К.: Медицина, 2020 – 592с. 
5. Біденко н.в., Борисенко а.в., Васильчук О.В. та ін. Алгоритми виконання стоматологічних і медичних 
маніпуляцій для підготовки до Державної атестації студентів 5 курсу за спеціальністю «Стоматологія». – 
Київ: Книга-плюс, 2018. – 455 с. 
6. Біденко Н.В. Алгоритми виконання стоматологічних і медичних маніпуляцій для підготовки до 
Державної атестації студентів 5 курсу за спеціальністю «Стоматологія». / Н.В. Біденко, А.В. Борисенко, 
О.В. Васильчук, Н.І. Григ, І.Г. Дікова, Ю.Г. Коленко та ін..– К.: Книга-плюс, 2018. – 408 с. 
7. Базикян Э. А. Пропедевтическая стоматология. Учебник / Под ред. Э.А. Базикяна, О.О. Янушевича. - 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 640 с. 
8. Базикян Э. А. Стоматологическое материаловедение. Наглядное учебное пособие / Под ред. Э.А. 
Базикяна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 136 с. 
9. Базикян Э. А. Эндодонтия. Учебное пособие / Под общ. ред. Э. А. Базикяна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. - 160 с. 
10. Бердженхолц Г. Эндодонтология. / Под. редакцией: Гуннар Бердженхолц. Перевод с англ. под науч. 
ред. С.А. Кутяева. - М.: Таркомм, 2013. - 408 с. 
11. Борисенко А.В. Терапевтическая стоматология. Заболевания пародонта Т.3. – Учебник. / Н.Ф. 
Данилевский, А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.Ф. Сидельникова, А.Ф. Несин, Ж.И. Рахний. – К.: 
Медицина, 2012. – 616 с. 
12. Бичун А.Б., Васильев А.В., Михайлов В.В. Неотложные состояния в стоматологи. / А.Б. Бичун, А.В. 
Васильев, В.В. Михайлов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 320 с. 
13. Волкова Е.А. Терапевтическая стоматология. Болезни зубов. Учебник в 3-х частях. Часть 1 / Под ред. 
Е.А. Волкова, О.О. Янушевича. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 168 с. 
14. Вольф Г.Ф. Пародонтология / Г.Ф. Вольф, Э.М. Ратейцхак, К. Ратейцхак; Пер. с нем.; Под ред. Г.М. 
Барера. - М.: МЕДпресс-информ, 2014. - 548 с. 
15. Гутман Дж.Л. Решение проблем в эндодонтии. Профилактика, диагностика и лечение / Дж.Л. Гутман, 
Т.С. Думша, П. Э. Ловдэл; Пер.с англ..-М.: МЕДпресс-информ, 2014.-592 с. 
16. Данилевский Н.Ф. Терапевтическая стоматология: учебник: в 4 т. – Т.2. Кариес. Пульпит. 
Периодонтит. Ротовой сепсис./ Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко, Л.Ф. Сидельникова, А.Ф. Несин, И.Г. 
Дикова - К.: Медицина, 2013. – 576 с.  
17. Данилевський М.Ф. Терапевтична стоматологія: підручник; в 4 т. – Т2. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. 
Ротовий сепсис / М.Ф.Данилевський, А.В. Борисенко, Л.Ф. Сідельнікова та ін. - К.: ВСИ «Медицина», 
2010. – 560 с. 
18. Данилевський М.Ф. Терапевтична стоматологія: Підручник: В 4 т. – Т.3 Захворювання пародонта / 
М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун [та ін.]. – К.: Медицина, 2008. – 614 с. 
19. Данилевский Н.Ф. Терапевтическая стоматология: учебник: В 4 т. – Т.4. Заболевания слизистой 
оболочки полости рта. / Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.Ф. Сидельникова, А.Ф. 
Несин, Ж.И. Рахний. - К.: Медицина, 2012. – 632 с. 
20. Джиано Р. Диагностика и лечение заболеваний пародонта: книга / Джиано Риччи. – М.: Азбука, 2015. 
– 739 с. 
21. Катаока Ш. Морфология природы. Атлас вариантов формы зубов / Шигео Катаока, Йошими 
Нишимура, Авишай Садан Переводчики A. Суркин, А. Островский. - М.: Азбука, 2009.- 98 с. 
22. Коваль Н.И. Заболевания губ. Клиническая картина. Диагностика. Диф.диагностика. Лечение. 
Профилактика. / Н.И. Коваль, А.Ф. Несиню - К.:Медицина, 2013. – 344с. 
23. Коэн Э.С. Атлас косметической и реконструктивной хирургии пародонта. / Коэн Эдвард. Издание 3-е, 
цветное. – М.: Практическая медицина, 2011 г. – 512 с. 
24. Коэн М. Междисциплинарное планирование стоматологического лечения. Принципы, цели, 
практическое применение. Иллюстрированные лекции / Майкл Коэн. – М.: Азбука, 2012 г. – 329 с. 
25. Магне П. Адгезивные керамические реставрации передних зубов / П. Магне, Ю. Бельсер; Пер. с англ. 
Н. И. Шаймиевой. - М.: МЕДпресс-информ, 2015. - 408 с. 
26. Максимовский Ю.М. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей 
зубов. Эндодонтия. Руководство к практическим занятиям / Ю.М. Максимовский, А.В. Митронин. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 480 с. 
27. Манаута Й. Слои. Атлас послойных композитных реставраций. / Й. Манаута, А. Салат. - М: Азбука, 
2014. – 444 с. 
28. Николаев А. Практическая терапевтическая стоматология / Николаев А., Цепов Л.- М.: Медпресс-
информ, 2016.- 928 с. 
29. Рикуччи Д. Эндодонтология. Клинико-биологические аспекты / Доменико Рикуччи, Жозе Сикейра. – 
М.: Азбука, 2015. - 415c. 
30. Терри Д. Эстетическая и реставрационная стоматология. Выбор материалов и методов. / Дуглас 
Терри, Вилли Геллер. – М.: Азбука, 2013. – 752 с. 
31. Трутень В.П. Рентгеноанатомия и рентгенодиагностика в стоматологии. Учебное пособие / В.П. 
Трутень. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 216 с. 

http://www.medknigaservis.ru/propedevticheskaya-stomatologiya-uchebnik-bazikian-yanushevich.html
http://www.medknigaservis.ru/stomatologicheskoye-materialovedeniye-nagliadnoye-uchebnoye-posobiye-bazikiana.html
http://www.medknigaservis.ru/endodontiya-uchebnoye-posobiye-bazikian-dr-obsh-bazikiana.html
http://www.medknigaservis.ru/terapevticheskaya-stomatologiya-bolezni-zubov-uchebnik-chast-1-volkov.html
http://www.medknigaservis.ru/parodontologiya-volf-rateytskhak-rateytskhak-barera.html
http://www.medknigaservis.ru/resheniye-problem-endodontii-profilaktika-diagnostika-lecheniye-gutman-dzh-dumsh.html
http://www.medknigaservis.ru/adgezivniye-keramicheskiye-restavratsii-perednikh-zubov-manye-belser-schaymieva.html
http://www.medknigaservis.ru/terapevticheskaya-stomatologiya-kariyesologiya-zabolevaniya-tverdikh-tkaney-zubov-endodontiya.html
http://www.medknigaservis.ru/terapevticheskaya-stomatologiya-kariyesologiya-zabolevaniya-tverdikh-tkaney-zubov-endodontiya.html
http://olea.com.ua/content/endodontologiya-kliniko-biologicheskie-aspekty-domeniko-rikuchchi-zhoze-sikeyra-2015-g
http://olea.com.ua/content/endodontologiya-kliniko-biologicheskie-aspekty-domeniko-rikuchchi-zhoze-sikeyra-2015-g
http://olea.com.ua/content/esteticheskaya-i-restavracionnaya-stomatologiya-vybor-materialov-i-metodov-duglas-terri
http://olea.com.ua/content/esteticheskaya-i-restavracionnaya-stomatologiya-vybor-materialov-i-metodov-duglas-terri
http://www.medknigaservis.ru/rentgenoanatomiya-rentgenodiagnostika-stomatologii-uchebnoye-posobiye-truten.html


 

31 

 

32. Янушевич О.О. Терапевтическая стоматология. Учебник / О.О. Янушевич, Ю.М. Максимовский, Л.Н. 
Максимовская, Л.Ю. Орехова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 760 с. 
33. Banerjee А. Pickard's Guide to Minimally Invasive Operative Dentistry. 10 Edition. / Avit Banerjee, Timothy 
F. Watson. – Oxford Univercity Press, 2015. – 208 р. 
34. Borysenko A.V. Dental caries. Pulpitis. Apical periodontitis. Oral sepsis / Edited by A.V.Borysenko: L.F. 
Sidelnikova, O.F.Nesun, Zh.I.Rakhniy, I.G.Dikova, Yu.G.Kolenko, L.V.Lynovytska etc.. - O.: Astro, 2015. - 
314p. 
35. Borysenko A.V. Operative Dentistry Endodontics in 2 volumes. volume 1. – K.: AUS Medicine Publishing, 
2016. – 384 p. 
36. Cohenca N. Disinfection of Root Canal Systems: The Treatment of Apical Periodontitis / Cohenca Nestor. - 
Wiley-Blackwell, 2014. - 376 p. 
37. Eaton К. Practical Periodontics 1st Edition Editors / Ken Eaton, Philip Ower. - Churchill Livingstone,  2015. 
– 376 р. 
38. Hargreaves K. Cohen's Pathways of the Pulp, 11th Edition / Kenneth M. Hargreaves. - Elsevier Canada; 2015. 
- 928 р. 
39. Summitt J. Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach, 4 edition / James Summitt. - 
Quintessence Publishing Co,Inc, 2013. - 600 р. 
40. Torabinejad M. Endodontics: Principles and Practice, 5 edition / Mahmoud Torabinejad, Ashraf Fouad. - 
Elsevier Canada, 2014. - 496 р. 
41. Lang N., Lindhe J. Parodontologia clinica e implantologia orale / Niclaus P. Lang Jan Lindhe - Edi. Ermes, 
2016, 1496 р. 
42. Newman М.G. Carranza's Clinical Periodontology, 12th Edition / Michael G. Newman, Henry Takei, Perry 
R. Klokkevold, Fermin, A. Carranza, Dr. ODONT, 2015. - 904 р. 
43. Manauta J. Layers: An Atlas of Composite Resin Stratification, 1 edition / Jordi Manauta. - Quintessence 
Publishing Co,Inc; 2013. - 444 р. 
44. Ming-yu Li Contemporery Approach to Dental  caries / Li Ming-yu. – Rijeka; 2012. – 478 р. 
45. Mueller Н.-P. Periodontology The Essential 2th Edition / Hans-Peter Mueller, Thieme, 2015, - 272 р. 
46. Fejerskov O.. Kidd E.M. Dental caries. / O. Fejerskov,  E.M. Kidd. - Oxford Univercity Press; 2016. - 208 р. 
47. Summitt J. Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach, 4 edition / James Summitt. - 
Quintessence Publishing Co,Inc, 2013. - 600 р.\Pitts N. Detection, Assessment, Diagnosis and Monitoring of 
Caries. / Nigel Pitts. - Karger, 2016.-376 p. 
48. Terry D. Esthetic and Restorative Dentistry: Material Selection & Technique, 2 edition / Douglas A. Terry 
Willi Geller. - Quintessence Publishing Co,Inc, 2013. - 752 р. 
                         

http://www.medknigaservis.ru/terapevticheskaya-stomatologiya-uchebnik-yanushevich-maximovsky-maximovskaya-orehova.html
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=James+Summitt&search-alias=books-ca
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=James+Summitt&search-alias=books-ca
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Mahmoud+Torabinejad+DMD++MSD++PhD&search-alias=books-ca
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Ashraf+Fouad&search-alias=books-ca
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jordi+Manauta&search-alias=books-ca
http://www.thieme.com/search?authors=41177&name=Mueller
http://www.thieme.com/search?authors=41177&name=Mueller
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=James+Summitt&search-alias=books-ca
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=James+Summitt&search-alias=books-ca

