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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Терапевтична стоматологія
Викладач (-і) Ш абранська Валентина Володимирівна
Контактний телефон викладача
E-mail викладача forum-for-me(3>, biemir.net
Формат дисципліни Нормативна
Обсяг дисципліни 210 академічних годин, або 7 кредитів ЄКТС.

3 них: 150 годин -  аудиторних (30 годин 
лекцій та 120 годин практичних занять) та 60 годин 
СРС (самостійної роботи студентів).

Тривалість практичного заняття -  3 академічні 
години (17 занять) у 5 семестрі та 3 академічні 
години (23 занять) у 6 семестрі.

Тривалість лекції -  2 академічні години (10 
годин лекцій у 5 семестрі та 20 години лекцій у 6 
семестрі).

Самостійна робота студентів -  30 години у 5 та
30 годин у 6 семестрі.

Посилання на сайт дистанційного 
навчання

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

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

2. Анотація до курсу
Терапевтична стоматологія -  дисципліна, методи якої спрямовані на збереження 

здоров’я зубів, органів і тканин порожнини рота, відновлення їх анатомічної форми та 
фізіологічної функції, запобігання стоматологічним хворобам терапевтичними методами. 
Відповідно до примірного навчального плану додипломної підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія»., вивчення 
навчальної дисципліни «Терапевтична стоматологія» здійснюється студентами на 3-му, 4-му 
та 5-му роках навчання в У-Х семестрах.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є питання етіології, патогенезу, 
клінічних проявів захворювань зубів, методів їх лікування, а також загальнодержавних та 
індивідуальних профілактичних заходів щодо запобігання таким найпоширенішим 
захворюванням, як карієс та його ускладнення, захворювання пародонта.

Міждисциплінарні зв ’язки: вивчення “Терапевтичної стоматології” ґрунтується на 
попередньо отриманих студентами знаннях з анатомії людини, гістології, цитології та 
ембріології, патологічної анатомії, біологічної хімії, мікробіології, вірусології та імунології, 
клінічної фармакології, патоморфології, патофізіології, внутрішньої медицини, 
дерматології, венерології, соціальної медицини та пропедевтики терапевтичної стоматології 
та інтегрується з цими дисциплінами.

3. Мета та цілі курсу
1. Метою викладання навчальної дисципліни “Терапевтична стоматологія” є 

підготовка лікаря-стоматолога, здатного діагностувати, профілактувати і лікувати 
захворювання зубів, пародонта та слизової оболонки порожнини рота.

2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Терапевтична стоматологія” є 
вміння проводити обстеження стоматологічного хворого, виявляти у нього провідні



синдроми і симптоми, обґрунтовувати і формулювати попередній діагноз; аналізувати 
результати обстеження стоматологічного хворого та проводити диференціальну діагностику, 
формулювати остаточний діагноз основних захворювань, виявляти та ідентифікувати прояви 
соматичних, інфекційних захворювань в порожнині рота, визначати характер та принципи 
лікування пацієнтів в клініці терапевтичної стоматології, виявляти різні клінічні варіанти 
перебігу та ускладнення найбільш поширених стоматологічних захворювань, проводити їх 
первинну та вторинну профілактику.___________

4. Результати навчання (компетентності)
Результати навчання Методи навчання

Володіти сучасними методами 
профілактики, діагностики та 
лікування карієсу та захворювань 
тканин пародонта 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, пошуку, аналізу, синтезу; опрацювання інформації 

з різних джерел, основ доказової медицини.
2. Спроможність до неперервного навчання.
3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.
4. Спроможність реалізовувати знання у практичній діяльності.
5. Спроможність усно і письмово спілкуватися державною мовою. Здатність спілкуватись 

іноземною мовою.
6. Спроможність до ефективної професійної та міжособистісної комунікації та 

використання інформаційно-комунікаційних технологій.
7. Здатність адаптуватись до нових умов і ситуації та спроможність автономно діяти у них.
8. Спроможність визначати та вирішувати проблеми.
9. Спроможність до роботи у команді, зокрема міждисциплінарній та інтернаціональній.
10. Дотримання деонтологічних норм у професійній діяльності.
11. Спроможність реалізувати систему знань і практичних умінь щодо забезпечення 

здорового способу власного життя і пацієнтів.
12. Спроможність до самооцінки власних досягнень та підвищення їх рівня.
13. Спроможність оцінювати стан навколишнього середовища, сприяти усуненню його 

негативних впливів на здоров’я.
14. Спроможність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо.
15. Спроможність до організації правового забезпечення та менеджменту професійної 

діяльності.
16. Лідерство у розробці та упровадженні інновацій і їх використанні у професійній 

діяльності.
17. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права.
18. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства.

Спеціальні (фахові, предметні):
1) збирання медичної інформації про стан пацієнта;
2) оцінювання результатів лабораторних та інструментальних методів досліджень;
3) встановлення клінічного діагнозу стоматологічного захворювання;
4) діагностування невідкладних станів;
5) планування та проведення заходів із профілактики стоматологічних захворювань;________________



6) визначення характеру та принципів лікування стоматологічних захворювань;
7) визначення необхідного режиму праці та відпочинку, дієти при лікуванні стоматологічних 
захворювань;
8) визначення тактики ведення стоматологічного хворого при соматичній патології;
9) виконання медичних та стоматологічних маніпуляцій;
10) проведення лікування основних стоматологічних захворювань;
11) організація проведення лікувально-евакуаційних заходів;
12) визначення тактики та надання екстреної медичної допомоги;
13) організація та проведення стоматологічної диспансеризації осіб, що підлягають диспансерному 
нагляду;
14) оцінювання впливу навколишнього середовища на стан здоров’я населення (індивідуальне, 
сімейне, популяційне);
15) ведення медичної документації;
16) опрацювання державної, соціальної та медичної інформації.

5. Організація навчання курсу

3. Структура навчальної дисципліни

Кількість годин

Назви змістовних модулів і тем
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Модуль 1. Методи обстеження стоматологічного хворого.

Ураження твердих тканин зубів -  3,2 кредити (90 год).

Змістовний модуль № 1.

Обстеження стоматологічного хворого з одонтопатологією

Тема 1. Організація стоматологічної допомоги в Україні. 
Структура стоматологічної поліклініки та її терапевтичного 
відділення. Задачі терапевтичної стоматології, взаємозв’язок 
із загальними клінічними та стоматологічними 
дисциплінами. Оснащення робочого місця лікаря- 
стоматолога: універсальні стоматологічні установки та 
крісла. Техніка безпеки. Етика та деонтологія в стоматології

5

О

*

2

Тема 2. Ятрогенні захворювання. Лікарська допомога при 
невідкладних станах. Медична документація 
терапевтичного прийому: правила заповнення, виписка 
направлень тощо. М едична карта стоматологічного хворого 
(ф.043/0) -  медичний, науковий і юридичний документ.

5

3 2



Тема 3. Схема обстеження стоматологічного хворого. 
Суб’єктивне обстеження: скарги, анамнез захворювання та 
життя. Характеристика больового синдрому при різних 
ураженнях зубів. Клінічні методи обстеження, їх значення 
для діагностики захворювань порожнини рота: огляд 
(зовнішній, обличчя пацієнта, пригінка, власне порожнини 
рота, зубних рядів). Обстеження місця захворювання (Locus 
morbi): огляд ураженого зуба, зондування, перкусія, 
пальпація.

7
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Тема 4. Допоміжні методи обстеження хворого: 
термодіагностика, ЕОД, застосування детекторів карієсу: 
методика проведення, інтерпретація 
результатів.Рентгенологічна, люмінесцентна та 
трансілюмінаційна діагностика. Показання, особливості 
проведення. Діагностичні тести: з анестезією та на 
препарування. Методика визначення тригерних зон та 
обстеження місць виходу периферичних гілок трійчастого 
нерва. Лабораторні методи обстеження. Інтерпретація 
результатів.

5

3 2

Тема 5. Гігієна порожнини рота, та її значення в 
комплексній профілактиці захворювань органів порожнини 
рога і організму в цілому. Визначення ГІ за Федоровим- 
Володкіною та Green-Vermillion (стандартна та спрощена 
методики), індексу ефективності гігієни порожнини рота. 
Зубний наліт та зубний камінь. Механізм утворення. 
Структура, фізичні властивості, хімічний склад, мікрофлора. 
Способи видалення. Проведення професійної гігієни 
порожнини рота. Оцінка ефективності видалення зубного 
нальоту і зубного каменю.

3

3
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Змістовний модуль 2.

Карієс та некаріозні ураження зубів
Тема 6. Карієс зуба. Визначення поняття. Статистичні 
показники карієсу зуба. Класифікація карієсу. Поняття 
структурної та функціональної резистентності твердих 
тканин зуба. Визначення резистентності емалі (ТЕР- 
тест).Сучасні уявлення про етіологію і патогенез карієсу. 
Вклад вчених: Міллера, Д.А. Ентіна, І.Г. Лукомського,А.Е. 
Ш арпенака,А.І. Рибакова, Е.В. Боровського,П.А. Леуса, 
В.К.Леонтьєва,В.Р. Окушко Е.В.Боровського та ін.).

7 2 3 2

Тема 7. Морфологічні зміни твердих тканин зубів на різних 
стадіях розвитку каріозного процесу за даними електронної, 
променевої та трансілюмінаційної мікроскопії. Гострий і 
хронічний карієс в стадії плями. Патоморфологія, клініка, 
діагностика, диференційна діагностика. Лікування гострого 
та хронічного початкового карієсу. Медикаментозні засоби 
та методики ремінералізуючої терапії: групи, властивості, 
особливості використання.

5

3 2

Тема 8. Гострий та хронічний поверхневий карієс: 
патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна 
діагностика, лікування. Гострий і хронічний середній карієс: 
патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна 
діагностика, лікування.

7
2
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Тема 9. Гострий глибокий карієс: патоморфологія, клініка, 
діагностика, внутрішньо- та позасиндромна диференціальна 
діагностика. Односеансний та двохсеансний методи 
лікування гострого глибокого карієсу. Лікувальні пасти: 
групи, властивості, методики ви користання.

3 2

Тема 10. Хронічний глибокий карієс: патоморфологія, 
клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

5 3 2

Т е м а  11. Квітучий карієс: причини розвитку, 
патоморфологія, клініка, діагностика.Лікування 
множинного карієсу: загальне та місцеве. Лікувальні засоби: 
групи, дозування, способи використання.
Вторинний карієс депульпованих та недепульпованих зубів: 
причина, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. 
Лікування, профілактика.

7
2

3 2

Тема 12. Профілактика карієсу. Значення індивідуальної та 
суспільної профілактики. Засоби профілактики. Організація 
профілактики карієсу зубів вагітних, призовників, 
робітників окремих виробництв. Оцінка ефективності.

3

3
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Тема 13. Некаріозні ураження зубів. Класифікація 
Патрикєєва. Патоморфологія, клініка та діагностика 
некаріозних уражень, що виникають до прорізування зубів: 
гіпо-, гіперплазія, ендемічний флюороз. Класифікація 
флюорозу зубів за А.К. Ніколішиним.

5

2

о 2

Тема 14. Патоморфологія, клініка та діагностика 
некаріозних уражень, що виникають після прорізування 
зубів. Травматичні та хімічні ураження. Гіперестезія 
твердих тканин зубів. Усунення гіперестезії за допомогою 
сучасних десенситайзерів: склад, властивості, методики 
використання. Патоморфологія, клініка, діагностика та 
лікування ерозії емалі, клиноподібного дефекта.

7

3 2

Т е м а  15. Помилки та ускладнення в діагностиці і лікуванні 
карієсу.
Використання фізичних методів для лікування і 
профілактики карієсу та некаріозних уражень зубів.

5

3 2

Т е м а  16. Написання розширеної карти амбулаторного 
хворого на різні форми карієсу та некаріозних уражень. 3

Тема 17. Диференційований залік 4 2 2
Усього годин за модулем 1. 90 10 50 ЗО

Модуль 2. Захворювання ендодонта (пульпіт, періодонтит).

Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування, профілактика -  3,8

кредитів (120 год.)

Змістовний модуль № 3.

“Пульпіт” .



1 2 3 4 5
Тема 1. Пульпіт. Етіологія, патогенез, класифікація (Є.М. 
Гофунг, КМІ (1964), МКХ-10), їх позитивні якості та 
недоліки.

4

2

3 1

Тема 2. Гострий травматичний пульпіт: патоморфологія, 
клініка, діагностика. Гіперемія пульпи: патоморфологія, 
клініка, діагностика, диференціальна діагностика.

4
3 1

Тема 3. Гострий частковий (обмежений) пульпіт: 
патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна 
діагностика. Гострий загальний (дифузний) пульпіт: 
патоморфологія, клініка, діагностика.

6

3 1

Тема 4. Гострий гнійний пульпіт: патоморфологія, клініка, 
діагностика.

4 3 1

Тема 5. Хронічний простий (фіброзний) пульпіт: 
патоморфологія, клініка, діагностика.

4 3 1

Тема 6. Хронічний гіпертрофічний пульпіт: патоморфологія, 
клініка, діагностика.

4 3 1

Тема 7. Хронічний гангренозний пульпіт: патоморфологія, 
клініка, діагностика. Некроз і атрофія пульпи.

4 3 1

Тема 8. Хронічний гангренозний пульпіт: патоморфологія, 
клініка, діагностика. Некроз і атрофія пульпи.

4 3 1

Тема 9. Методи і засоби знеболення при пульпіті. Лікарські 
засоби і способи їх застосування. Премедикація. Методи 
лікування пульпіту. Обґрунтування вибору методу 
лікування пульпіту в залежності від форми, перебігу та 
загального стану організму.

4

3 1

Тема 10. Метод збереження пульпи (біологічний): показання 
до застосування. М етодика лікування. Лікарські засоби, їх 
пропис. Ефективність і можливі ускладнення. Вітальний 
ампутаційний метод лікування пульпіту: показання, 
методика, лікарські засоби. Ефективність методу.

7

2 3 2

Тема 11. Вітальний екстирпаційний метод лікування 
пульпіту: показання, методика, лікарські засоби. 
Ефективність методу, можливі ускладнення. 
Діатермокоагуляція. Показання, методика проведення, 
ускладнення.

5

2

3 1

Тема 12. Девіталізація пульпи: показання до використання, 
методика проведення, лікарські засоби. Девітальна 
екстирпація пульпи. Показання, етапи лікування, сучасні 
технології. Можливі ускладнення та їх усунення. 
Ефективність методу. Девітальний ампутаційний та 
комбінований методи лікування пульпіту. Показання до 
використання. М етодика проведення: етапи, лікарські 
засоби. Недоліки та можливі ускладнення.

6

8 1

Тема 13. Силери для пломбування кореневих канатів при 
пульпіті: групи, властивості, показання до застосування, 
методика пломбування. Філери: види та властивості. 
Способи пломбування кореневих каналів при лікуванні 
пульпіту методом центрального штифта, вертикальної 
конденсації гутаперчі, холодної і теплої латеральної 
конденсації гутаперчі. Помилки та ускладнення.

5

3 2

Тема 14. Написання розширеної картки амбулаторного 
хворого на різні форми пульпіту.

4 3 1

Змістовний модуль 4. Періодонтиг



Тема 15. Періодонтит: етіологія, патогенез, класифікація 
(І.Г. Лукомськогого, М.А. Грошикова, С.А Вайндруха, 
МКХ-10). Патологічна анатомія гострих і хронічних 
періодонтитів. Рентгендіагностика періодонтитів. Поняття 
остеосклерозу, остеопорозу, деструкції, деформації, 
гіперцементозу та ін.

4

3 1

Тема 16. Гострий медикаментозний і травматичний 
верхівковий періодонтит: етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика.

5
3 2

Тема 17. Гострий серозний верхівковий періодонтит: 
етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Гострий гнійний 
верхівковий періодонтит: етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика.

4
О3 1

Тема 18. Хронічний фіброзний верхівковий періодонтит: 
етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Хронічний 
гранулюючий верхівковий періодонтит: етіологія, патогенез, 
клініка, діагностика.

4

3 1

Тема 19. Хронічний гранулематозний верхівковий 
періодонтит: етіологія, патогенез, клініка, діагностика. 
Загострення хронічних верхівкових періодонтитів: етіологія, 
патогенез, клініка, діагностика. Ускладнення періодонтиту 
періоститом.

4

3 1

Тема 20. Лікування гострого серозного та гнійного 
верхівкового періодонтиту інфекційного походження. 
Невідкладна допомога. Послідовність та особливості етапів 
лікування. Сучасні технології та інструменти для обробки 
кореневих каналів. Особливості пломбування. Лікування 
гострого медикаментозного та травматичного верхівкового 
періодонтиту. Послідовність та особливості етапів 
лікування. Антидотна терапія..

4

3 1

Тема 21. Лікування хронічного верхівкового періодонтиту 
однокореневих та багатокореневих зубів. Принципи 
лікування. Методи впливу на заапікальне вогнище інфекції. 
Послідовність та особливості етапів лікування. 
Ефективність лікування. Показання та лікування 
верхівкового періодонтиту в скорочені терміни.

4

3 1
'



1 2 0 4 5
Тема 22. Написання розширеної картки амбулаторного 
хворого на різні форми періодонтиту. Використання 
фізичних факторів в комплексній терапії пульпіту та 
періодонтиту. Методики. Апаратура. Помилки в діагностиці 
та лікуванні періодонтиту. Причини, способи усунення та 
профілактики.

5

О3 2

Тема 23. Диф. залік. 6 4 2
Усього годин за модуль 2 120 20 70 ЗО
Усього годин за модуль 1 та 2 
(за 3-й рік навчання)

210 ЗО 120 60



1 2 о3 4 5

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ III КУРСУ 5 семестру 

2020-21 н.р.

№ ТЕМА ЛЕКЦІЇ К-ть год

1
Обстеження стоматологічного хворого: суб’єктивні та об’єктивні основні та 
додаткові методи. Медична документація терапевтичного стоматологічного 
прийому. Історія хвороби як медичний, юридичний та науковий документ.

2

2

Карієс зуба. Визначення. Епідеміологія карієсу: розповсюдженість та 
інтенсивність карієсу, приріст інтенсивності. Карта епідеміологічного 
обстеження Е Ю О З . Етіологія та патогенез карієсу. Сучасні уявлення про 
причини виникнення та теорії розвитку карієсу: суть, переваги та недоліки. 
Поняття функціонально-структурної резистентності твердих тканин зуба.

2

о3

Карієс зуба. Класифікація. Морфологічні зміни твердих тканин зуба на 
різних стадіях каріозного процесу за даними променевої, електронної та 
поляризаційної мікроскопії. Клініка, діагностика та диференційна 
діагностика карієсу.Використання фізичних методів для діагностики карієсу

2

4

Лікування карієсу: види, вибір методу в залежності від клінічної форми. 
Ремінералізуюча терапія. Етапи хірургічного лікування. Особливості 
лікування глибокого карієсу. Загальне та місцеве лікування множинного 
карієсу. Медикаментозні засоби та фізичні методи в комплексній терапії 
карієсу зубів.

"і

5
Некаріозні ураження зубів. Класифікація за Патрикєєвим. Патоморфологія, 
клініка та діагностика уражень, що виникають до- та після прорізування 
зубів. Лікування.

2

Разом 10

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ТЕРАПЕВТИЧНОЇ
СТОМАТОЛОГІЇ 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ III КУРСУ 5 семестру на 2020-2021 н.р.

№ Тема
К-ть

годин
Модуль 1: «Методи обстеження стоматологічного хворого. Захворювання твердих тканин зуба»

Змістовий модуль №1 «Обстеження стома тологічного хворого з одонтопатологіпо»

1.

Організація стоматологічної допомоги в Україні. Структура стоматологічної 
поліклініки та її терапевтичного відділення. Задачі терапевтичної стоматології, 
взаємозв’язок із загальними клінічними та стоматологічними дисциплінами. 
Оснащення робочого місця лікаря-стоматолога: універсальні стоматологічні 
установки та крісла. Техніка безпеки. Етика та дебнтологія в стоматології

■)



2
Ятрогенні захворювання. Лікарська допомога при невідкладних станах. Медична 
документація терапевтичного прийому: правила заповнення, виписка направлень 
тощо. М едична карта стоматологічного хворого (ф.043/0) -  медичний, науковий і 
юридичний документ.

о
J

Схема обстеження стоматологічного хворого. Суб’єктивне обстеження: скарги, 
анамнез захворювання та життя. Характеристика больового синдрому при різних 
ураженнях зубів. Клінічні методи обстеження, їх значення для діагностики 
захворювань порожнини рота: огляд (зовнішній, обличчя пацієнта,' присінка, 
власне порожнини рота, зубних рядів). Обстеження місця захворювання (Locus 
morbi): огляд ураженого зуба, зондування, перкусія, пальпація.

4

Допоміжні методи обстеження хворого: термодіагностика, КОД, застосування 
детекторів карієсу: методика проведення, інтерпретація 
результатів.Рентгенологічна, люмінесцентна та трансілюмінаційна діагностика. 
Показання, особливості проведення. Діагностичні тести: з анестезією та на 
препарування. М етодика визначення тригерних зон та обстеження місць виходу 
периферичних гілок трійчастого нерва. Лабораторні методи обстеження. 
Інтерпретація результатів.

->
З

5

Гігієна порожнини рота, та її значення в комплексній профілактиці захворювань 
органів порожнини рота і організму в цілому. Визначення П  за Федоровим- 
Володкіною та Green-Vermiliion (стандартна та спрощена методики), індексу 
ефективності гігієни порожнини рота. Зубний наліт та зубний камінь. Механізм 
утворення. Структура, фізичні властивості, хімічний склад, мікрофлора. Способи 
видалення. Проведення професійної гігієни порожнини рота. Оцінка ефективності 
видалення зубного нальоту і зубного каменю.

3

6

Карієс зуба. Визначення поняття. Статистичні показники карієсу зуба. 
Класифікація карієсу.Поняття структурної та функціональної резистентності 
твердих тканин зуба. Визначення резистентності емалі (ТЕР-тест).Сучасні 
уявлення про етіологію і патогенез карієсу. Вклад вчених: Міллера, Д.А. Ентіна, 
І.Г. Лукомського,А.Е. Шарпенака,А.І. Рибакова, Е.В. Боровського.П.А. Леуса, 
В.К.Леонтьєва.В.Р. Окушко Е.В.Боровського та ін.).

$

3

7

Морфологічні зміни твердих тканин зубів на різних стадіях розвитку каріозного 
процесу за даними електронної, променевої та трансілюмінаційної мікроскопії. 
Гострий і хронічний карієс в стадії плями. Патоморфологія, клініка, діагностика, 
диференційна діагностика. Лікування гострого та хронічного початкового карієсу. 
Медикаментозні засоби та методики ремінералізуючої терапії: групи, властивості, 
особливості використання.

3

8 Гострий та хронічний поверхневий карієс: патоморфологія, клініка, діагностика, 
диференціальна діагностика, лікування. Гострий і хронічний середній карієс: 
патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

о
J

9

Гострий глибокий карієс: патоморфологія, клініка, діагностика, внутрішньо- та 
позасиндромна диференціальна діагностика. Односеансний та двохсеансний 
методи лікування гострого глибокого карієсу. Лікувальні пасти: групи, властивості, 
методики використання.

J

10
Хронічний глибокий карієс: патоморфологія, клініка, діагностика, диференційна 
діагностика, лікування.

3



11

Квітучий карієс: причини розвитку, патоморфологія, клініка, 
діагностика.Лікування множинного карієсу: загальне та місцеве. Лікувальні засоби: 
групи, дозування, способи використання.
Вторинний карієс депульпованих та недепульпованих зубів: причина, клініка, 
діагностика, диференціальна діагностика. Лікування, профілактика.

->5

12 Профілактика карієсу. Значення індивідуальної та суспільної профілактики. Засоби 
профілактики. Організація профілактики карієсу зубів вагітних, призовників, 
робітників окремих виробництв. Оцінка ефективності.

3

13

Некаріозні ураження зубів. Класифікація Патрикєєва. Патоморфологія, клініка та 
діагностика некаріозних уражень, що виникають до прорізування зубів: гіпо-, 
гіперплазія, ендемічний флюороз. Класифікація флюорозу зубів за А.К. 
Ніколішиним.

3

14
Патоморфологія, клініка та діагностика некаріозних уражень, що виникають після 
прорізування зубів. Травматичні та хімічні ураження. Гіперестезія твердих тканин 
зубів. Усунення гіперестезії за допомогою сучасних десенситайзерів: склад, 
властивості, методики використання. Патоморфологія, клініка, діагностика та 
лікування ерозії емалі, клиноподібного дефекта.

3

15 Помилки та ускладнення в діагностиці і лікуванні карієсу.
Використання фізичних методів для лікування і профілактики карієсу та 
некаріозних уражень зубів.

3

16 Написання розширеної карти амбулаторного хворого на різні форми карієсу та 
некаріозних уражень.

3

17 Диференційований залік 2
Разом 50

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ III КУРСУ 6 семестру МАЕМ 2020-2021 н.р.

№ ТЕМА ЛЕКЦІЇ
К-ть
год

1

Пульпіт: етіологія і патогенез та класифікації. Патоморфологія гострих і 
хронічних форм пульпіту. Симптоматологія пульпіту. Характеристика і 
механізм виникнення больового синдрому. Клініка, діагностика гострих форм 
пульпіту. Клініка, діагностика хронічних форм пульпіту та їх загострення. 
Диференційна діагностика різних форм пульпіту.

2

2

Знеболення в терапевтичній стоматології. Лікування пульпіту біологічним, 
вітальним ампутаційним та екстирпаційним методами. Показання, 
послідовність та особливості етапів. Ефективність методів, можливі 
ускладнення та методи їх запобігання.

2

О5
Девітальна екстирпація, ампутація та комбінований метод лікування пульпіту. 
Муміфікація, етапи проведення, ускладнення. Порівняльна характеристика 
різних методів лікування пульпіту.

2

4

Періодонтит. Етіологія і патогенез. Патоморфологічні зміни при різних формах 
періодонтиту. Класифікація неріодонтиту. Клініка, діагностика, диференційна 
діагностика гострих форм періодонтиту. Клініка, діагностика, диференційна 
діагностика, хронічних та загострених форм періодонтиту. Значення 
рентгенологічного методу діагностики.

2



5

Лікування різних форм періодонтиту. Невідкладна допомога. Загальні 
принципи, послідовність та особливості етапів лікування. Сучасні методи 
впливу на заапікальне вогнище інфекції.
Помилки та ускладнення в терапевтичній стоматології, їх причини, 
попередження та способи усунення.

2

Разом 10

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ТЕРАПЕВТИЧНОЇ
СТОМАТОЛОГІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ III КУРСУ б семестр, 2020-2021 н.р.

№ ТЕМА К-ть
год

Модуль 2: “Захворювання еидодонта (пульпіт, періодонтит). Етіологія, патогенез. 
Класифікація. Клініка, діагностика, лікування, профілактика”

Змістовий модуль № 3. “Пульпіт”.

1. Пульпіт. Етіологія, патогенез, класифікація (Є.М. Гофунг, КМІ (1964), МКХ- 
10), їх позитивні якості та недоліки.

оЭ

2.
Гострий травматичний пульпіт: патоморфологія, клініка, діагностика. 
Гіперемія пульпи: патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна 
діагностика.

о3

о Э.
Гострий частковий (обмежений) пульпіт: патоморфологія, клініка, Діагностика, 
диференціальна діагностика. Гострий загальний (дифузний) пульпіт: 
патоморфологія, клініка, діагностика.

о:>

4. Гострий гнійний пульпіт: патоморфологія, клініка, діагностика. оз
5 Хронічний простий (фіброзний) пульпіт: патоморфологія, клініка, діагностика. о0
б Хронічний гіпертрофічний пульпіт: патоморфологія, клініка, діагностика. о3

7 Хронічний гангренозний пульпіт: патоморфологія, клініка, діагностика. Некроз 
і атрофія пульпи.

о3

8
Конкрементозний та кореневий (ретроградний) пульпіт: патоморфологія, 
клініка, діагностика. Загострення хронічного пульпіту: патоморфологія, 
клініка, діагностика.

о

9

Методи і засоби знеболення при пульпіті. Лікарські засоби і способи їх 
застосування. Премедикація. Методи лікування пульпіту. Обґрунтування 
вибору методу лікування пульпіту в залежності від форми, перебігу та 
загального стану організму.

з

10

Метод збереження пульпи (біологічний): показання до застосування. Методика 
лікування. Лікарські засоби, їх пропис. Ефективність і можливі ускладнення. 
Вітальний ампутаційний метод лікування пульпіту: показання, методика, 
лікарські засоби. Ефективність методу.

по

11
Вітальний екстирпаційний метод лікування пульпіту: показання, методика, 
лікарські засоби. Ефективність методу, можливі ускладнення. 
Діатермокоагуляція. Показання, методика проведення, ускладнення.

->

12

Девітапізація пульпи: показання до використання, методика проведення, 
лікарські засоби. Девітальна екстирпація пульпи. Показання, етапи лікування, 
сучасні технології. Можливі ускладнення та їх усунення. Ефективність 
методу. Девітальний ампутаційний та комбінований методи лікування 
пульпіту. Показання до використання. Методика проведення: етапи, лікарські 
засоби. Недоліки та можливі ускладнення.

->
0



13

Силери для пломбування кореневих каналів при пульпіті: групи, властивості, 
показання до застосування, методика пломбування. Філери: види та 
властивості. Способи пломбування кореневих каналів при лікуванні пульпіту 
методом центрального штифта, вертикальної конденсації гутаперчі, холодної і 
теплої латеральної конденсації гутаперчі. Помилки та ускладнення.

о3

14
Написання розширеної картки амбулаторного хворого на різні форми 
пульпіту.

оз

Змістовий модуль № 4. “Періодонтит”.

15

Періодонтит: етіологія, патогенез, класифікація (І.Г. Лукомськогого, М.А. 
Грошикова, С.А Вайндруха, МКХ-10). Патологічна анатомія гострих і 
хронічних періодонтитів. Рентгендіагностика періодонтитів. Поняття 
остеосклерозу, остеопорозу, деструкції, деформації, гіперцементозу та ін.

о3

16 Гострий медикаментозний і травматичний верхівковий періодонтит: етіологія, 
патогенез, клініка, діагностика.

о

17
Гострий серозний верхівковий періодонтит: етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика. Гострий гнійний верхівковий періодонтит: етіологія, патогенез, 
клініка, діагностика.

->.3

18
Хронічний фіброзний верхівковий періодонтит: етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика. Хронічний гранулюючий верхівковий періодонтит: етіологія, 
патогенез, клініка, діагностика.

->

19

Хронічний гранулематозний верхівковий періодонтит: етіологія, патогенез, 
клініка, діагностика. Загострення хронічних верхівкових періодонтитів: 
етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Ускладнення періодонтиту 
періоститом.

о3

20

Лікування гострого серозного та гнійного верхівкового періодонтиту 
інфекційного походження. Невідкладна допомога. Послідовність та 
особливості етапів лікування. Сучасні технології та інструменти для обробки 
кореневих каналів. Особливості пломбування. Лікування гострого 
медикаментозного та травматичного верхівкового періодонтиту. Послідовність 
та особливості етапів лікування. Антидотна терапія.

оЭ

21

Лікування хронічного верхівкового періодонтиту однокореневих та 
багатокореневих зубів. Принципи лікування. Методи впливу на заапікальне 
вогнище інфекції. Послідовність та особливості етапів лікування. Ефективність 
лікування. Показання та лікування верхівкового періодонтиту в скорочені 
терміни.

0

22

Написання розширеної картки амбулаторного хворого на різні форми 
періодонтиту. Використання фізичних факторів в комплексній терапії пульпіту 
та періодонтиту. Методики. Апаратура. Помилки в діагностиці та лікуванні 
періодонтиту. Причини, способи усунення та профілактики.

">

23 Диф. залік. 4
Разом 70

Г N9/

Тематичний план самостійної поза аудиторної роботи
студентів

з дисципліни терапевтична стоматологія 
Для студентів стоматологічного факультету МАЕМ 2020-21 н.р. 

__________________ 3 курс, 5, 6 семесури______________
Назва теми Кількість



зп годин
Модуль 1. Методи обстеження стоматологічного хворого. 

Ураження твердих тканин зубів.
1 Підготовка до практичних занять -  теоретична підготовка 

та опрацювання практичних навичок.
24

2 Підготовка до контролю засвоєння змістових модулів -
теоретична підготовка та опрацювання практичних 
навичок.

2

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

3.1 Невідкладні стани на стоматологічному прийомі: причини 
виникнення, клінічні прояви, лікарська допомога.

1

3.2 Зміни кольору зубів (дисколорити) та методи їх усунення. 1
4 Підготовка до підсумкового модульного контролю. 2

Разом ЗО
Модуль 2. Захворювання ендодонта (пульпіт та періодонтит)

1 Підготовка до практичних занять -  теоретична підготовка 
та опрацювання практичних навичок.

25

2 Підготовка до контролю засвоєння змістових модулів -
теоретична підготовка та опрацювання практичних 
навичок.

2

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

3.1 Методи обробки інструментально непрохідних кореневих 
каналів: медикаментозні засоби для хімічного 
розширення, муміфікації пульпи та імпрегнації 
непрохідних кореневих каналів. Депо-форез. Недоліки та 
можливі ускладнення

1

3.2 Поняття реставрації зубів. Планування побудови 
реставрації вітальних зубів та зубів після ендодонтичного 
лікування.

1

4 Підготовка до підсумкового модульного контролю. 1
Разом ЗО
Разом за 1 та 2 модуль 60

6. Система оцінювання курсу
Загальна 
система 
оцінювач 
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;
г) ідентифікація збудників і переносників збудників паразитарних хвороб на 
фотографіях, макро- і мікропрепаратах;
д) контроль практичних навичок;
е) розв’язання типових задач з генетики і медичної генетики.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді екзамену 
(диф.заліку, заліку) (письмово, усно).
Д ля дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік:
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння 
кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 
чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При цьому враховуються 
усі види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати 
оцінку з кожної теми (на кожному занятті з практичної підготовки) . Виставлені 
за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за 
поточну навчальну діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок 
за кожне заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали
за Таблицею 1.

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у 
______багатобальну шкалу (для дисциплін, іцо завершуються заліком)

4- 200- 4- 200- 4- 200- 4- 200-
бальна бальна бальна бальна бальна бальна бальна бальна
шкала шкала шкала шкала шкала шкала шкала шкала і

5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137
4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,3 / 135
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134
4.9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133
4.87 195 4,35 174 3,82 153 о о 3,3 132
4.85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130
4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125
4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122

І 4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121
4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120

! 4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше Недос
4,52 181 3,99 160 3,47 139 3 татньо
4.5 180 3,97 159 3,45 138

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну



діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості 
балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною 
(національною) шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, 
шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох 
знаків після коми.
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час 
поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які 
виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового 
модульного контролю.

Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у 
багатобальну шкалу (для дисциплін, що завершуються іспитом

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-бальна
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

О
J

Недостатньо
4,54 109 3,99 96 3,45 83
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 
Практичн 
і заняття

Підсумкова письмова робота виконується у формі контрольної роботи.

Модуль



Аудиторна робота
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2

Т І -4 сума Т 5-8....
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. __

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
Основна (базова)
1. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічного факультету вищих 
медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / За ред. Анатолія Ніколішина -  Вид. 2-ге, 
виправлене і доповнене. -  Вінниця: Нова Книга, 2012. -  680 с.
2. Терапевтична стоматологія: У 4 т. —  Т. 2. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий 
сепсіс: Підручник для мед. ВНЗ III— IV рів. акред. / За ред. A.B. Борисенка. - K.: Медицина,
2010 .-5 6 0  с.
3. Терапевтична стоматологія: підручник: У 4 т. -  Т. 4. Захворювання слизової оболонки 
порожнини рота / М.Ф. Данилевський, A.B. Борисенко, М.Ю. Антоненко та ін. -  K.: Медицина, 2010. 
-  640 с.
4. Терапевтична стоматологія: підручник: У 4 т. -  Т. 3. Захворювання пародонта / М.Ф. 
Данилевський, A.B. Борисенко, A.M. Політун та ін,- K.: Медицина, 2008. -6 1 6  с.

Допоміжна
1. Батіг В.М. Систематизоване викладення змісту навчальної дисципліни «Терапевтична 
стоматологія». Навчальний посібник. / В.М.Батіг, В.І.Струк. -  Чернівці, 2016. -  227 с,
2. Бєлікова Н.І., Петрушанко Т.О., Бєліков О.Б. Принципи біомеханіки шинування рхомих зубів. -  
K.: TOB НВП «Інтерсервіс, 2016. -  186 с.
3. Белоклицкая Г.Ф., Волинская Т.Б. Азбука ручного скейлинга. -  К.: Изд-во компания «КИТ»,
2011.-68 с.
4. Борисенко A.B. Кариес. Пульпит. Периодонтит: учебное пособие / A.B. Борисенко. -  К.:
ВСИ «Медицина», 2011. -  520 с. -  (Секреты терапевтической стоматологии).
5. Борисенко A.B. Секреты лечения кариеса и реставрации зубов / A.B. Борисенко -- М.:
Книга плюс, 2005. -  527 с.
6. Борисенко A.B., Антоненко М.Ю., Сідельнікова Л.Ф. Практична пародонтологія /
Науково-методичне видання. -  K.: TOB «Доктор-Медіа», 2011. -  472 с.
7. Борисенко A.B. Заболевания пародонта: учеб. пособие / A.B. Борисенко. -  К.: ВСИ
«Медицина», 2013. -4 5 6  с. - (Секреты терапевтической стоматологии).
8. Боровский Е. В. Терапевтическая стоматология. - М.: МПА, 2011. -  840 с.
9. Галузевий медико-економічний стандарт надання стоматологічної допомоги на I, II та III
рівнях: Амбулаторна допомога / [K.M. Косенко, Ю.М. Бахуринський, В.Я. Скиба та ін.]. -  Одеса:
Астропринт, 2000. -  384 с.____________________________________________________________________



10. Грохольский А.ГТ. Назубные отложения: их влияние на зубы, околозубные ткани и 
организм / А.П. Грохольский, H.A. Кодола, Т.Д. Центило. -  К.: Здоров’я, 2000. -  160 с.
11. Данилевський М.Ф. Захворювання слизової оболонки порожнини рота / М.Ф. 
Данилевський, О.Ф. РІесин, Ж.І. Рахній. -  K., 1998. -  408 с.
12. Дерматостоматити / Г.С. Чучмай, J1.0. Цвих, С.С. Різник, Б.С. Гриник. -- Львів, 1998. -  136 
с.
13. Додаткові методи обстеження у стоматології: навчальний посібник / Гасюк Н.В., Черняк
В.В., Клітинська В.В., Бородач В.О. та ін. -  Тернопіль, 2017. -  120 с.
14. Заболотний Т.Д., Борисенко A.B., Марков A.B., Шилівський l.B. Генералізований пародонтит. -
Львів: ГалДент, 2011. -  240 с.
15. Заболотний Т.Д., Борисенко A.B., Пупін Т.І. Запальні захворювання пародонта. -  Львів: ГалДент, 
2013.-2 0 6  с.
16. Заболевания пародонта: атлас / [Н.Ф. Данилевский, Е.А. Магид, П.А. Мухин и др.] / Под 
ред. Н.Ф. Данилевского. -  3-є изд., М.: Мед. информ. агенство, 1998. -  320 с.
17. Коваль Н.И., Несин АЛ)., Коваль Е.А. Заболевания губ. Клиническая картина. 
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. -  К.: Медицина, 
2013. - 3 4 4  с.
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17. Інформаційні ресурси
1. Електронний ресурс [http://dental-ss.org.ua/ioad /kniga_stomatologia /terapevticheskaja/8]
2. Електронний ресурс [http://www.stomatkniga.ru/index.php?start=48]
3. Електронний ресурс [http://stomatbook.blogspot.eom/p/blog-page_14.html]
4. Електронний ресурс [http://www.mosdental.ru/Pages/Page28.Lhtml]
5. Електронний ресурс [http://mirknig.com/knigi/nauka ucheba/ 1181309066-terapevticheskava- 

stomatologiva-uchebnik.html]
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