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Перелік ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ  
 

1. Терапевтична стоматологія, її завдання. Історія розвитку терапевтичної стоматології. 
2. Внесок вчених-стоматологів України в розвиток терапевтичної стоматології. 
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. 
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. 
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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, диференціальна діагностика, лікування, профілактика. 
32. Гіперестезія твердих тканин зуба. Клініка, діагностика, лікування. 
33. Флюороз зубів. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 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. Теорія виникнення карієсу зубів Міллера. Переваги та недоліки. Сучасне читання. 
39. Сучасне уявлення про етіологію та патогенез карієсу зубів. Роль мікроорганізмів, вуглеводів 
та резистентності твердих тканин зуба у виникненні карієсу. Роль слини в розвитку карієсу. 
40. Карієс на стадії плями. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 
41. Поверхневий карієс. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 
42. Середній карієс. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 
43. Глибокий карієс. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 
44. Множинний карієс. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 
45. Профілактика карієсу зубів. 
46. Пульпіт. Етіологія, патогенез, патологічна анатомія, класифікації. 
47. Гіперемія пульпи, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 
48. Гострий частковий (обмежений) пульпіт. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 
лікування. 
49. Гострий загальний (дифузний) пульпіт. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 
лікування. 
50. Гострий гнійний пульпіт. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 
51. Гострий травматичний пульпіт. Причини. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 
лікування. Вибір методу лікування. 
52. Хронічний простий пульпіт. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 
53. Хронічний гангренозний пульпіт. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 
лікування. 
54. Хронічний гіпертрофічний пульпіт. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 
лікування. 
55. Конкрементозний пульпіт. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 
56. Загострення хронічного пульпіту. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 
лікування. 
57. Метод збереження пульпи при лікуванні пульпіту. Суть, обґрунтування. Показання, методика 
проведення. Лікарські речовини. Ускладнення. Внесок співробітників профільних кафедр України 
в розробку проблеми. 
58. Сучасні методи консервативного лікування пульпіту. застосування гідроокису кальцію. 
59. Вітальний ампутаційний метод лікування пульпіту. Суть, обґрунтування, методика 
проведення. Лікарські речовини, що використовуються при ампутації. Ускладнення. 



3 
 

60. Комбінований метод лікування пульпіту. Показання. Методика проведення. Особливості 
застосування лікарських речовин. Ускладнення. 
61. Односеансний метод лікування незворотніх форм пульпіту. Показання. Техніка проведення. 
Ускладнення. 
62. Ампутація пульпи. Показання. Методика. Лікарські речовини, що застосовуються при 
ампутації. Ускладнення. 
63. Екстирпація пульпи. Показання. Методика. Лікарські речовини, що застосовуються при 
екстирпації. Ускладнення. 
64. Обґрунтування вибору методу лікування пульпіту залежно від форми, перебігу та загального 
стану організму. 
65. Етіологія, патогенез гострого та хронічного періодонтиту. Класифікація періодонтитів І.Г. 
Лукомського. Позитивні сторони та недоліки. 
66. Патологічна анатомія гострих та хронічних періодонтитів. Рентгенологічна оцінка хронічних 
форм періодонтиту. 
67. Гострий серозний періодонтит. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 
68. Гострий гнійний періодонтит. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 
69. Хронічний фіброзний періодонтит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 
діагностика, лікування. 
70. Хронічний грануляційний періодонтит. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 
лікування. 
71. Хронічний гранульоматозний періодонтит. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 
лікування. 
72. Загострення хронічного періодонтиту. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 
лікування. 
73. Сучасний ендодонтичний інструментарій для очищення, розширення, формування та 
пломбування кореневих каналів. Стандарти ISO. Методика використання. 
74. Медико-інструментальна обробка кореневих каналів. “Step-back” та “Crown-down” технологія. 
75. Способи пломбування кореневих каналів: метод центрального штифта або одного конуса, 
холодної латеральної конденсації гутаперчі, використання системи “Термафіл”. Помилки та 
ускладнення. 
76. Силери: групи, властивості, показання до застосування, методики пломбування. 
77. Філери: срібні, титанові, пластмасові, гутаперчеві штифти, амальгама. Стандарти. Показання 
до застосування. 
78. Ускладнення при лікуванні періодонтиту. Причини. Методи лікування та профілактики. 
79. Фізичні методи лікування пульпіту та періодонтиту. Показання, протипоказання. Методика 
проведення. 
80. Діатермокоагуляція. Показання. Методика проведення. Ускладнення. 
81. Класифікація пломбувальних матеріалів. Загальні вимоги до них. Коротка характеристика, 
позитивні та негативні сторони. 
82. Матеріали для тимчасових пломб та герметичних пов’язок. Фізико-хімічні властивості. 
Технологія приготування. Показання до використання. 
83. Цементи. Хімічний склад. Фізичні властивості, показання до використання. Особливості 
підготовки та методика пломбування. Склоіномерні пломбувальні матеріали: види, властивості, 
показання до застосування, техніка пломбування. 
84. Етапи та особливості препарування каріозних порожнин I-V класів залежно від типу 
пломбувального матеріалу. 
85. Амальгама. Склад, властивості, показання до використання, методика пломбування. 
86. Композитні пломбувальні матеріали хімічного та світлового затвердіння. Види, склад і 
властивості, показання до застосування. Методика пломбування. Помилки та ускладнення в роботі 
з композитними матеріалами. 
87. Класифікація захворювань пародонту. Позитивні якості і недоліки. 
88. Поширення захворювань пародонту серед різних груп населення. Визначення інтенсивності 
ураження пародонту за Расселом (ПІ), КПІ, індексом ВООЗ. 
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89. Патогенетичний зв’язок захворювань пародонта з патологією нервової, серцево-судинної, 
ендокринної та імунної систем. 
90. Сучасна уява про етіологію та патогенез захворювань пародонта. Роль місцевих та загальних 
факторів. 
91. Критерії оцінки стану тканин пародонта. Гігієнічні та пародонтальні індекси (Федорова-
Володкіної, Грін-Вермільона, ПІ, РМА, КПІ, CPITN). 
92. Зубний наліт. Причини. Зубний камінь. Механізм утворення. Вплив на тканини пародонта. 
93. Основні та допоміжні методи діагностики захворювань пародонта. 
94. Папіліт. Різновиди. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 
лікування, профілактика. 
95. Катаральний гінгівіт. Етіологія, патогенез. клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 
лікування, профілактика. 
96. Гіпертрофічний гінгівіт. Етіологія, патогенез. клініка, діагностика, диференціальна 
діагностика, лікування, профілактика. 
97. Виразково-некротичний гінгівіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 
діагностика, лікування, профілактика. 
98. Лікарські засоби та їх застосування для лікування гінгівіту. 
99. Пародонтит. Клініка, діагностика, лікування. 
100. Кюретаж пародонтальних кишень. Різновиди. Методика проведення. Застосування 
лікарських речовин. 
101. Пародонтоз. Клініка, діагностика, лікування, профілактика. 
102. Загальне лікування пародонтиту. Показання. Вибір лікарських препаратів. 
103. Фізичні методи лікування захворювань пародонта. Показання, протипоказання, методика 
(бальнеотерапія, масаж, електролікування; магніто- та лазеротерапія). 
104. Профілактика захворювань пародонта. 
105. Хвороби слизової оболонки порожнини рота. Класифікація. Роль зовнішніх і внутрішніх 
факторів в етіології та патогенезі. 
106. Вплив спиртних напоїв та паління на виникнення, розвиток, перебіг захворювань слизової 
оболонки порожнини рота. 
107. Первинні стоматити, викликані внаслідок дії механічної, хімічної та фізичної травми. 
Причини, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика. 
108. Зміни слизової оболонки порожнини рота при променевій терапії новоутворень щелепно-
лицевої ділянки. Лікування, профілактика. 
109. Катаральний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 
діагностика, лікування, профілактика. 
110. Герпетичні ураження червоної кайми губ і слизової оболонки порожнини рота у дорослих. 
Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 
111. Гострий афтозний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 
діагностика, лікування, профілактика. Внесок співробітників кафедри в розробку проблеми. 
112. Аутоінфекційний виразковий стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
диференціальна діагностика, лікування, профілактика. Значення праць співробітників кафедри у 
вивченні патології. 
113. Ураження слизової оболонки порожнини рота при патології серцево-судинної системи. 
Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 
114. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
диференціальна діагностика, лікування. 
115. Ураження слизової оболонки порожнини рота при гіпо- та авітамінозах. Причини. Клінічні 
прояви, лікування, профілактика. 
116. Ураження слизової оболонки порожнини рота при лейкозі, агранулоцитозі. Діагностика, 
диференціальна діагностика. Тактика лікаря-стоматолога. 
117. Прояви перніціозної анемії в порожнині рота. Діагностика, диференціальна діагностика. 
Тактика лікаря-стоматолога. 
118. Алергічні стоматити. Діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика. 
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119. Методика постановки та оцінки алергічних проб. Їх значення для діагностики 
медикаментозної алергії. 
120. Кандидоз слизової оболонки порожнини рота. Причини. Клініка, діагностика, 
диференціальна діагностика, лікування, профілактика. 
121. Прояви інтоксикації солями важких металів у порожнині рота. Етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика. 
122. Глосалгія, глосодинія. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 
лікування, профілактика. 
123. Ураження слизової оболонки порожнини рота при патології травного каналу. Клініка, 
діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 
124. Багатоформна ексудативна еритема. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 
лікування. 
125. Пухирчатка. Її прояви в порожнині рота. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 
лікування. 
126. Червоний плескатий лишай. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 
127. Червоний вовчак. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 
128. Прояви сифілісу в порожнині рота. Діагностика, диференціальна діагностика. Тактика лікаря-
стоматолога. 
129. Прояви туберкульозу в порожнині рота. Діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 
130. Ексфоліативний хейліт. Етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 
лікування. 
131. Гландулярний хейліт. Етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. 
132. Актинічний хейліт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. 
133. Екзематозний хейліт. Етіологія, клініка, діагностика, лікування. 
134. Передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота та червоної кайми губ. 
Класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, 
профілактика. 
135. Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 
лікування. 
136. Лейкоплакія. Етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, 
профілактика. 
137. Десквамативний і ромбоподібний глосит. Етіологія, клініка, діагностика, диференціальна 
діагностика, лікування. 
138. Ураження слизової оболонки порожнини рота при ВІЛ-інфекції і СНІДі. Клініка, діагностика, 
лікування, профілактика. 
139. Хроніоінтоксикація. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. 
140. Перша медична допомога хворим на гострий пульпіт, періодонтит, пародонтит. 
141. 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 РМА, ПІ, КПІ, CPITN, пробу Шиллера-Писарєва, індекс кровоточивості та 
вміти їх аналізувати. 
7. Провести такі додаткові методи обстеження пацієнта та вміти їх оцінити (ЕОД; ТЕР). 
8. Взяти матеріал для цитологічного та бактеріологічного досліджень. 
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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. 
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. Накладати лікувальні нетвердіючі та твердіючі пов’язки при терапії захворювань пародонта. 
31. Виконати діатермокоагуляцію при лікуванні пульпіту, періодонтиту, захворювань пародонту 
та слизової оболонки порожнини рота. 
32. Виконати розтин пародонтального абсцесу. 
33. Виконати кюретаж пародонтальних кишень. 
34. Надати допомогу хворому при непритомності, колапсі, шоку. 
35. Надати допомогу хворому при набряку Квінке, анафілактичному шоці. 
36. Вміти провести штучне дихання та непрямий масаж серця. 
37. Виписати рецепти медикаментів та призначити фізіотерапевтичне лікування. 
38. Провести професійну гігієну порожнини рота. 
39. Дати рекомендації щодо гігієни порожнини рота. 
40. Володіти формами та методами санітарно-просвітницької роботи. 
41. Виконувати необхідний обсяг терапевтичної допомоги військовослужбовцям в мирний час та 
на етапах евакуації у військовий час. 
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