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Назва дисципліни Д итяча хірургічна стоматологія
Викладач (-і) К.м.н., доц. Гарляускайге І.Ю, 

Ас. Ткаченко С.А.
Контактний телефон викладача
E-mail викладача mailofaH.ua
Формат дисципліни Нормативна
Обсяг дисципліни 90 академічних годин, або 3 кредити ЄКТС.

3 них: 60 годин -  аудиторних(10 годин 
лекцій та 50 годин практичних занять) та ЗО годин 
СРС (самостійної роботи студентів).

Тривалість практичного заняття - 3  академічні 
години

Тривалість лекції -  2 академічні години 
Самостійна робота студентів -  ЗО годин

Посилання на сайт дистанційного 
навчання

Веб конференції в різних програмах (Зум, Скайп, 
Миит, Джитси, 'Гиимс, Вайбер, Фейсбук, Циско 
вебекс).
Обмін завданнями через електрону пошту, Вандрайв

Консультації Веб конференції в різних програмах (Зум, Скайп, 
Миит, Джитси, 'Гиимс, Вайбер, Фейсбук, Циско 
вебекс).
Обмін завданнями через електрону пошту, Вандрайв

2. Анотація до курсу
Дитяча хірургічна стоматологія -  це навчальна дисципліна, що надає змогу студентам 

оволодіти на фантомах певними стоматологічними маніпуляціями, що використовуються в клініці 
при видаленні тимчасових та постійних зубів, лікуванні періоститів щелеп від тимчасових та 
постійних зубів. Набуті таким чином спеціальні (фахові) компетенції студенти в подальшому 
використають у процесі роботи безпосередньо з пацієнтами. На фантомах черепа студенти 
оволодівають технікою проведення позаротових та внутрішньоротових анестезій, а також 
відпрацьовують навички типового та атипового видалення тимчасових та постійних зубів, 
проводять ушивання лунки зуба після його видалення при розвитку кровотечі. На моделях щелеп 
оволодівають технікою розтину підокісних абсцесів з локалізацією на комірковому відростку та 
піднебінні.

_____________________________________ 3. Мета та цілі курсу____________________________________
® оволодіння на фантомах техніки виконання стоматологічних маніпуляцій, які 
використовуються у клініці при лікуванні вроджених та набутих захворювань щелепно- 
лицевої ділянки у дітей (травматичні пошкодження, пухлини, вроджені аномалії розвитку), 
о Основними завданнями вивчення дисципліни “Дитяча хірургічна стоматологія” є: 
навчання студентів особливостям діагностики, клінічних проявів, лікування та профілактик 

и пухлин і пухлиноподібних утворень щелепно-лицевої ділянки; травматичних пошкоджень 
м ’яких тканин, зубів та щелеп; вроджених незрощень губи та піднебіння у дітей; аномалій 
вуздечок губ та язика та підготувати лікаря, здатного після закінчення інтернатури 
працювати в лікувально-профілактичних стоматологічних установах різного рівня.__________________

4. Результати навчання (компетентності)
Результати навчання Методи навчання



У результаті вивчення 
навчальної дисципліни 
студент повинен знати:

знеболювання щелепно-лицевої 
ділянки у дітей;

запальні процеси щелепно-лицевої 
ділянки у дігей;

травматичні пошкодження м'яких 
тканин щелепно-лицевої ділянки у дітей;

пухлини та пухлиноподібні 
новоутворення тканин іцелегіно-лицевої 
ділянки;

вроджені вади щелепно-лицевої 
ділянки у дітей;

Лекції, практичні заняття, усне опитування, 
тести, діалог з здобувачами вищої освіти, 
творчі роботи зі створенням мультимедійних 
презентацій та їх представлення, самостійна 
робота з літературними джерелами

інтегральна:
Здатність розв’язувати задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю “Стоматологія” у професійній діяльності або у процесі навчання, 
що передбачає проведення досліджень і/або здійснення інновацій та 
характеризується невизначеністю умов та вимог. 

загальні:
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. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. Здатність 

спілкуватися другою мовою.
і  Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність працювати автономно.
8. Вміння виявлять, ставити та вирішувати проблеми.
9. Здатність до вибору стратегії спілкування, 
ю. Здатність працювати у команді.
п. Навички міжособистісної взаємодії.
12. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
13. Навички здійснення безпечної діяльності.
14 . Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт, 
із. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
іб. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо.

спеціальні ( фахові, предметні):
1. Визнавати морально-етичні та професійні правила діяльності дитячого стоматолога- 

хірурга.
2 . Усвідомити морально-деонтологічні принципи медичного спеціаліста і 
правила професійної субординації в клініці дитячої стоматології.
3. Навчитись сприяти здоровому психологічному мікроклімату в колективі; 

засвоїти основи правових норм взаємовідносин дитячий стоматолог —> пацієнт 
(дитина).
4. Демонструвати на фантомах вміння застосовувати основний 
стоматологічний інструментарій, матеріали та використовувати стоматологічне



обладнання в дитячій  стоматології:
- ознайомитися із структурою  дитячого стоматологічного кабінету, відділення, клініки;
- опанувати стом атологічним  обладнанням дитячої стом атологічної клініки;
-вивчити основний стоматологічний інструментарій, що застосовується під час

стоматологічного прийом у дітей;
- вивчити класифікацію  стоматологічного хірургічного інструментарію ,щ о 
застосовується в дитячій хірургічній стоматології
- вивчити основні вимоги до стоматологічних хіругічних матеріалів
5. Демонструвати на фантомах виконання стоматологічних маніпуляцій при лікуванні 

зубів у дітей:
® видалити невелику пухлину м'яких тканин;
• виконати первинну хірургічну обробку рани м'яких тканин ЩЛД;
• іммобілізувати зуби та фрагменти нижньої щелепи у разі їх травми в залежності від ві 

ку дитини;
• подовжити вуздечку язика, верхньої губи.

6. Вирізняти особливості застосування принципів в асептики та антисептики в клініці 
дитячої х ірургічної стоматології:

-вивчити сучасні вимоги до стерилізації інструментів в клініці дитячої стоматології; 
-усвідом ити важ ливість дотрим ання правил асептики та антисептики на дитячому 
стоматологічному прийомі;

-засвоїти  норми контролю  за ефективністю  стерилізації;
-визначати  м етоди попередж ення умов для пош ирення інф екції в дитячих закладах.

5. О рганізація навчання курсу
Структура навчальної дисципліни

Структура К ількість годин Семестр Види контролю
навчальної дисципліни

Всього Аудиторних СРС

Лекцій Практичних

Дитяча х ірургічна 
стоматологія

90 ТО 50 30 IX-
X

Залік

К редитів ЕСТБ 3 2 1

Теми Л ек
ції

Іїракти
чні
заняття

СР
с

Індивідуал
ьні
заняття

Тема №  1:.П ухлини м ’яких тканин Щ ЛД у дітей (гемангіома, 
лімфангіома, ліпома, м іома,невус). П ухлиноподібні утворення 
м ’якихтканин обличчя (епідермоїд, дермоїд, тератом а, атером; 
папілома). Вроджені кісти
та нориці шиї. Н ейроф іброматоз. Пухлини та пухлиноподібні 
новоутворення слинних залоз.

2 3 2

Тема №  2: Доброякісні остеогенні та одонтогенні пухлини кісток 
обличчя (остеобластома, остеома, остеоїд-остеома, амелобластома, 
одонтома, цементома).

Пухлиноподібні новоутворення кісток ШЛД (кісти,, фіброзна 
остеодисплазія, херувізм, фіброзна остеодистрофія, еозинофільна 
гранульома, епуліси).

3 2

Тема №  3: Методи діагностики, диференційна діагностика та 
способи лікування. Реабілітація дітей після цистектомії та 
цистотомії.

2 3 3

Тема № 4 :
Злоякісні пухлини тканин Щ ЛД  у дітей.

3



Тема № 5: Вроджені вади розвитку ЩЛД.

Вкорочена вуздечка губ та язика. Мілкий присінок. Діагностика. 
Тактика лікаря

3 3

Тема № 6: Травматичні пошкодження зубів у дітей (забій, вивихи -  
повний, неповний, інтрузійний).

Травматичні пошкодження кісток ЩЛД у дітей.

2
3 3

Тема №  7: Д иф .залік 2 2

Тема № 1: Закономірності клінічного перебігу, алго
ритм діагностично - лікувальних та профілактичних заходів, 
вибір методу зне- болення у дітей з запальними 
захворюваннями Щ ЛД та супутніми соматичними 
захворюваннями в умовах поліклініки та стаціонару

2 3 2

Тема № 2:
Вибір методу знеболювання у дітей з запальними захворюванн 
ями ЩЛД та супутніми соматичними захворюваннями.

3 1

Гема № 3: Діагностичні критерії доброякісних пухлин ЩЛД 
у дітей.

3 1

Гема № 4:
Діагностичні критерії пухлиноподібних новоутворень Щ ЛД 
у дітей

3 2

Тема №  5: Принципи лікарської тактики 
та реабілітації на етапах їх лікування.

3 1

Тема № 6:
Патогномонічні ознаки травматичних ушкоджень тканин 
ЩЛД у дітей.

3 2

Тема № 7: Клінічні ознаки травматичних ушкоджень тканин 
ЩЛД у дітей.

3 1

Тема№ 8:
Методи діагностики травматичних ушкоджень тканин ЩЛД 
у дітей

3 1

Тема № 9:
Комплексне лікування та етапи реабілітації дітей з вродженим 
и вадами розвитку тканин ЩЛД.

3 2

Тема №10: Д иф .залік 3 2

ВСЬО ГО 10 50 ЗО

Т ематичний план лекцій з дитячої хірургічної стом атології (Кількість годин -  10)

№
п\п

Тема лекції Г'од
ини

1 Доброякісні пухлини м’яких тканин щелепно-
лицевої ділянки у дітей. Класифікація, етіологія. Принципи діагностики, диференціальна діагн 
остика, методи лікування та реабілітації дітей з доброякісними новоутвореннями. Показання д 
о кровозаміщуючої терапії при проведенні оперативних втручань на м’які тканини.

2

2 Доброякісні пухлини та пухлиноподібні новоутворення кісток щелепо-
лицевої ділянки. Етіологія, класифікація, діагностика, клінічна картина
та лікування пухлин кісток. Діагностика, диференціальна діагностика, особливості клінічного
перебігу, принципи лікування злоякісних пухлин.

2



3 Вроджені вади розвитку щелепно-лицевої ділянки у дітей. Статистика, етіологія, 
патогенез, класифікація, клінічна картина. Сучасні принципи лікування, диспансеризації та реа 
білітації таких дітей.

2

4 Закономірності клінічного перебігу,
алгоритм діагностичних заходів, принципи та методи лікування, профілактика ускладнень у діт 
ей з запальними захворюваннями, доброякісними та злоякісними пухлинами та пухлиноподібн 
ими новоутвореннями тканин ЩЛД у дітей.

2

5 Патогомонічні клітинні ознаки травматичних ушкоджень тканин ЩЛД 
у дітей. Сучасні методи діагностики. Принципи лікувальної тактики
при пошкодженнях м ’яких тканин обличчя, зубів, кісток. Діагностика, диференційна діагности 
ката лікування анкілозу СНЩС. Сучасні принципи лікування, диспансеризації та реабілітації д 
ітей з вродженими вадами ЩЛД.

2

РАЗОМ 10

2.Тематичний план практичних (семінарських) занять
№ Тема заняття 

9сем.
Годин

1 Пухлини м’яких тканин ЩЛД у дітей (геангіома, лімфангіома, ліпома, міома, невус). 
Пухлиноподібні утворення м’яких тканин обличчя (епідермоїд, дермоїд, тератома, 
атерома, папілома).
Вроджені кісти та нориці шиї. Нейрофіброматоз.
Пухлини та пухлиноподібні утворення слинних залоз.

3

2 Доброякісні остеогенні та одонтогенні пухлини кісток обличчя (остеобластома, 
остеома, остеоїд-остеома, амелобластома, одонтома, цементома). 
Пухлиноподібні новоутворення кісток ШЛД (кісти,, фіброзна 
остеодисплазія, херувізм, фіброзна остеодистрофія, еозинофільна гранульома, 
епуліси).

01

оJ Методи діагностики, диференційна діагностика та способи лікування. Реабілітація 
дітей після цистектоміїта цистотомії.

3

4 Злоякісні пухлини тканин ЩЛД у дітей. 3
5 Вроджені вади розвитку ЩЛД.

Вкорочена вуздечка губ та язика. Мілкий присінок. Діагностика. Тактика лікаря
3

6 Травматичні пошкодження зубів у дітей (забій, вивихи -  повний, 
неповний, інтрузійний).
Травматичні пошкодження кісток ЩЛД у дітей.

3

7 Дифзалік 2
РАЗОМ 20

№ Темазаняття Юсем. Годин
1 Закономірність клінічного перебігу, алгоритм діагностично-

лікувальних та профілактичних заходів у дітей з запальними захворюваннями ЩЛД 
га супутніми соматичними захворюваннями в умовах поліклініки та стаціонару.

О
J)

2 Вибір методу знеболювання у дітей з запальними захворюваннями ЩЛД 
га супутніми соматичними захворюваннями.

-~>
J

0 Діагностичні критерії доброякісних пухлин ЩЛД у дітей. оJ

4 Діагностичні критерії пухлиноподібних новоутворень ЩЛД у дітей ОJ

5 Принципи лікарської тактики та реабілітації на етапах їх лікування. оJ

6 Патогномонічні ознаки травматичних ушкоджень тканин ЩЛД у дітей. оD

7 Клінічні ознаки травматичних ушкоджень тканин ЩЛД у дітей. оJ

8 Методи діагностики травматичних ушкоджень тканин ЩЛД у дітей о



9 Комплексне лікування та етапи реабілітації дітей з вродженими вадами розвитку тканин
щ л д .

о3

10 Циф.залік о
Г

ВСЬОГО зо

3.Тематичний план самостійної роботи студентів
№
п/п

Завдання 9 семестр
Кількість

годин
М одуль 2: П ухлини та пухлиноподібні новоутворення, вроджені вади розвитку, набуті 

деф екти та деф орм ації щ елепно-лицевої ділянки у дітей

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

1.1
Паранеопластичний синдром. Первинна верифікація злоякісних 
пухлин.
Види біопсій. Принципи лікування та диспансеризації.

о
3

1.2 Підготовка до диф.заліку 10

РАЗОМ : 15

№
п/п

Завдання 10 семестр
Кількість

годин
М одуль 2: П ухлини та пухлиноподібні новоутворення, вроджені вади розвитку, набуті 

деф екти та деф орм ації щ елепно-лицевої д ілянки у дітей

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

1.1

Передпухлинні процеси в щелепно-лицевій ділянці у дітей. 
Розподіл пухлин, пухлиноподібних новоутворень обличчя та 
щелеп у дітей відповідно до міжнародної гістологічної 
класифікації ВООЗ.

о
3

1.2
Профілактика інфікування специфічними захворюваннями 
(туберкульоз, сифіліс, СНІД та ВІЛ - інфекція) лікаря хірурга- 
стоматолога на амбулаторному прийомі та в умовах стаціонару.

3

1.3
Лікування та профілактика патологічних рубців після 
оперативних втручань в ІДЛД у дітей.

О3

1.4
Види імобілізації. Показання до проведення остеосинтезу у дітей. 
Комбінована та поєднана травма Щ ЛД у дітей. о

2 Підготовка до диф.заліку о
3

РАЗОМ : 15

4. Індивідуальні завдання (історії хвороб, судово-медичні акти, акти 
токсикологічних досліджень, курсові та дипломні, магістерські роботи) не 
передбачені.

6. Система оціню вання курсу
Загальна 
система 
оцінюван 
ня курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і 
вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на практичних 
заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль здійснюється 
під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами 
навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 
послідовності дій, з визначенням відповідності, з визначенням певної ділянки на 
фотографії чи схемі («розпізнавання»);
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда; *
в) розв’язання типових ситуаційних задач;



самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового модульного контролю.
Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну 
шкалу (для дисциплін, що завершуються іспитом (диференційованим заліком))
4- 120- 4- 120- 4- 120- 4- 120-бальна

бальна бальна бальна бальна бапьна бальна бальна шкала
шкала шкала шкала шкала шкала шкала шкала

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81
4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80
4,91 118 4.37 105 3,83 92 3,29 79
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше Недостатньо
4,54 109 3,99 96 3,45 83 3
4,5 108 3,95 95 3,41 82

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового 
контролю засвоєння студентом знань , становить 80 балів.

Таблиця 3. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту) заліку:
Національна шкала Бальна шкала

«5» 70-80
«4» 60-69
«3» 50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент набрав 
не менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали -  не менше 50
балів).
Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни визначається як сума балів 
за поточну навчальну діяльність (Таблиця 2) та за підсумковий контроль 
(диференційований залік, іспит) ( Таблиця 3).

Вимоги
ДО
письмової
роботи

Підсумкова письмова робота виконується у формі контрольної роботи.
Т естування вклю чає 40 тестових завдань закритої форми з вибором однієї 
правильної відповіді. Вага кож ної правильної відповіді -  2 бали. Для кожного 
тестового завдання з вибором відповіді дано 4 варіанти відповідей, з яких тільки 
одна правильна.

У разі наявності виправлення з неправильних на правильні відповіді, 
зн ім ається 0,5 бал.

Практичні
заняття

Модуль 1

Аудиторна робота
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2

Т І-4 сума Т5-8....
Контрольна робота -  20 Контрольна робота -  20
Тест -  10 Тест -  10
Робота на парах -  5 Робота на парах -  5
Реферат -  15 Реферат -  15

50
Умови допуску до 
підсумкового контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. Передбачає 
підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як сума оцінок за поточний 
контроль знань (усне опитування, письмове опитування, тести, 
перевірка ідентифікації мікропрепаратів, рефератів), результатів 
складання 2-х змістових модулів.



До заліку допускаються студенти, які повністю виконали 
програму дисципліни,відвідали усі передбачені навчальною 
програмою з дисципліни аудитори і навчальні заняття, не мають 
академічної заборгованості; опрацювали всі граматичні питания
теоретичного курсу, виконали практичні завдання і отримали не
менше за 72 бали за поточну навчальну діяльність (мають оцінку на 
кожному занятті з практичної підготовки і середній бал за поточну

_______________________________ навчальну діяльність не менше 3,0).______________________________
_______________________________________ 7. Політика курсу_______________________________________
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному
опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується
присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: 
пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та 
методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і
практичного матеріалу._________________________________________________________________________
_________________________________ 8. Рекомендована література_________________________ _______
Базова (наявна в бібліотеці) 

о Харьков Л. В. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку
підруч. для студ. ВМНЗ 1II-IVрівн.акред. /за ред. Л. В. Харькова. - Київ : Медицина, 2015. - 496

с.
о Яковенко Л.М., Чехова І.Л, Єгоров Р.І. Алгоритми виконання стоматологічних
маніпуляцій з дисципліни «Дитяча хірургічна стоматологія» до комплексного практично- 
орієнтованого державного іспиту зі стоматології. -  К. : Книга-плюс, 2017. - 4 0  с. 
о Л.В.Харьков, Л.М.Яковенко, Л.О.Хоменко, Н.В.Біденко Осложнения заболеваний в
хирургической и терапевтической стоматологии детского возраста. - ООО 
«Книга-плюс». 2014. 352 с.
о Харьков Л. В. Атлас хирургических стоматологических заболеваний челюстно-
лицевой области у детей : атлас для студ.-іноз. стомат. фак. ВМНЗ 4 рівн. акред. та лік.-інтерн, і 
Л. В. Харьков, Л. Н. Яковенко, И. Л. Чехова. -  К. : Книга плюс, 2012. -5 0 3  с. 
о Ткаченко П. І. Гострі одонтогенні процеси щелепно-лицевої ділянки в дітей
(періостит, остеомієліт, лімфаденіт) : навч.-метод. посібник для студ. ВМНЗ 4 рівн. акред. та 
лікарів-інтернів. -  Львів : Компакт-ЛВ, 2006. -  104 с.
о Харьков Л.В., Яковенко Л.М., Чехова И Л . Атлас хирургических стоматологических
заболеваний у детей. Киев.»Книга-плюс», «Ничлава», 2012. 501 с.
о Pediatric Oraland Maxillofacial Surgery: підручник /Харьков Л.В., Яковенко Л.М.,
Чехова І.Л.; за ред. Л.В.Харькова. -  K.: ВСВ “Медицина”, 2015. 104 с.
о Харьков Л.В., Яковенко Л.Н., Кава Т.В. «Справочник хирурга-стоматолога»,Книга-
плюс, 2013. 374 с.
о Местная анестезия в стоматологии. Дубровина Е.В. -  Полтава: ФОП ГоворовС.В.,
2010.-4 8 8  с.
Допоміжна:
® Агапов B.C., Емельянова Н.В., Шипкова Т.П. Анестезиология, реанимация, и
интенсивная терапия в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.-М.-МИА.-2005,- 251с.
® Безпека та ефективність місцевої анестезії у стоматології дитячого віку -
Р.Гумецький -  Видавництво «ГалДент», 2004
® Бернадський Ю.Й. Основи щелепно-лицевої хірургії та хірургічної стоматології.
Навчальний посібник для студентів і лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів III- 
IV рівнів акредитац. лікарів-стоматологів / -П ер . з 3-го російськомов. видання, переробл. і 
доповн. новіт. даними. -  K.: Спалах, 2003. -3 0 7  с.
* Бургонский В.Г. Современная технология местного обезболивания в стоматологии:
Метод. рекомендацни.-К.-2005.-31с.
» Доброкачественные опухоли и опухолеподобны£ поражения ЧЛО и шеи -
В.А.Маланчук, 2008.



» Карапетян И.С., Губайдулина Е.Я., Цегельник H.H. Опухоли и опухолеподобные
поражения органов полости рта, челюстей, лица и шеи / 2-е изд., перераб. и доп -  М.: 
МИА,2004.-232 с.
« Москаленко В.Ф. та ін. Крок -2 . Стоматологія. - К.-Медицина.-2005.-47le.
® Онкостоматологія Центіло В.Г. Ярова С.ГТ. Ніконоров 10.0 . Монографія Донецьк
Норд-прес 2009 -  160 с.
• Септичні форми гострого гематогенного остеомієліту у дітей -  Д.С.Солейко,
О.М.Горбатюк, Ю.П.Кукуруза, В.С.Конопліцький -  Вінниця: теза, 2008 -  263 с.
» Фісталь Е.Я., Гозінець Г.П. Комбустіологія.-К.-Інтермінк, 2004,-184с.
» Харьков Л.В., Горовенко Н.Г., Яковенко JT.H., Зерова Т.Э., Корчак Л /D. и др.
Врожденные несращения верхней губы и неба: Метод, пособие для врачей стоматологов, 
педиатров, JÏOP-специалистов, психологов, логопедов / -  К.: Четверта хвиля, 2004. -  82 с.
» Харьков Л.В., Яковенко Л.М., Чехова И.Л. Хирургическая стоматология и
челюстно-лицевая хирургия детского возраста. Киев, ТОВ '‘Книга плюс”, 2005, 479 с.
» Хирургические и ортодонтические мероприятия в комплексной реабилитации
детей со сквозными несращением губы и неба -  В.И.Шульженко, А.Ф.Верапатвелян -  С П Б :0 0 0  
«Меди издательство», 2007 -  176 с., монография.Артюшкевич A.C., Герасимчук A.A., Ковальчук 
И.Н. Воспалительные заболевания и травмы челюстно-лицевой области. Дифференциальный 
диагноз, лечение:Справочник / Минск: Беларусь, 2001. -  253 с.
® Артюшкевич A.C., Трофимов Е.К. Экстренная помощь в стоматологии:
(руководство) / Д.А. Фелейс; Пер. с англ. под ред.. -  М.: Мед. лит.,2001- 434 с.
® Безруков В.М., Григорьянц Л.А., Рабухина H.A., Бадалян В.А. Амбулаторная
хирургическая стоматология. Современные методы: Руководство для врачей, 2-е изд., -  М.: 
МИА, 2004.-108 с.
® Грона В.H., Сопов Г.А., Веселый С.В., Клиническое проявление, диагностика и
лечение острого гематогенного остеомиелита у детей//Здоровье ребенка 2008 №4 с. 95-100._______
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