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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Х ірургічна стоматологія
Викладач (-і) К.м.н., ас.Криничко Л.Р.
Контактний телефон викладача
E-mail викладача forum-for-mefa), bigmir.net
Формат дисципліни Нормативна
Обсяг дисципліни 120 академічних годин, або 4 кредити ЄКТС.

3 них: 80 годин -  аудиториях (10 годин лекцій та 
70 годин практичних занять) та 40 годин СРС 
(самостійної роботи студентів).

Тривалість практичного заняття -  3 академічні 
години (11 занять у 7 семестрі та 12 занять у 8 семестрі).

Тривалість лекції -  2 академічні години (10 годин 
лекцій у 7-8 семестрі).

Самостійна робота студентів -  40 годин у 7-8 
семестрі.

Посилання на сайт дистанційного 
навчання

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

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

2. Анотація до курсу
Дисципліна передбачає вивчення хірургічної стоматології за основними її розділами: 

«Пропедевтика хірургічної стоматології», «Запальні захворювання ЩЛД», «Онкологія ЩЛД», 
«Травматологія ЩЛД», «Реконструктивно-відновна хірургія ЩЛД», при цьому наголос робиться на 
вивченні етіології, патогенезу, клініки, діагностики, невідкладного лікування та профілактики 
основних і найбільш розповсюджені«, захворювань ЩЛД.

Значна увага приділяється формуванню у студентів навичок збору анамнезу, проведення 
обстеження та диференційної діагностики захворювань ЩЛД із різноманітним клінічним перебігом 
та їх ускладненнями, на практиці вивчаються сучасні підходи до діагностики, принципів лікування та 
профілактики на засадах даних доказової медицини, а також невідкладні стани в практиці хірургічної 
стоматології. Студенти приймають участь в діагностично-лікувальному процесі амбулаторних, 
стаціонарних пацієнтів під керівництвом асистентів і доцентів кафедри. Також передбачено 
ознайомлення з лікувально-профілактичнми заходами, які найчастіше застосовуються в хірургічній 
стоматологічній практиці.

3. Мета та цілі курсу
Метою викладання навчальної дисципліни «хірургічна стоматологія» є фахова підготовка лікаря- 
стоматолога, яка передбачає засвоєння питань теорії й практики з усіх розділів хірургічної 
стоматології та основ ЩЛХ, починаючи з організації роботи хірургічного відділення стоматологічної 
поліклініки та щелепно-лицевого стаціонару до надання ургентної допомоги при невідкладних станах 
і в вогнищах масового ураження та кваліфікованої хірургічної стоматологічної та реконструктивно- 
відновної допомоги при захворюваннях ЩЛД.

Основними завданнями вивчення дисципліни «хірургічна стоматологія» є вміння проводити 
обстеження хірургічного стоматологічного хворого, діагностувати основні симптоми та синдроми 
патологій ЩЛД, обґрунтувати та сформулювати попередній діагноз; аналізувати результати 
обстеження та проводити диференційну діагностику, сформулювати клінічний діагноз основних 
захворювань, виявляти та ідентифікувати прояви соматичних захворювань в порожнині рота, 
визначати принципи комплексного лікування в клініці хірургічної стоматології, виявляти різні 
клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань ЩЛД, знати заходи первинної та 
вторинної профілактики найбільш поширених хірургічних стоматологічних захворювань.

4. Результати навчання (компетентності)
Результати навчання М етоди навчання

Володіти сучасними 
стоматологічними м аніпуляціями

Лекції, практичні заняття, усне опитування, тести, 
діалог з здобувачами вищ ої освіти, творчі роботи зі



при лікуванні основних і найбільш створенням  м ультим едійних презентацій та їх
розповсюджених захворювань ЩЛД. представлення, сам остійна робота з літературними

джерелами_________________________________________
Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна «Хірургічна стоматологія» забезпечує 

набуття студентами компетентностей:
- Інтегральна (здатність розвязкувати складні задачі та проблеми у галузі охорони здоров'я 

за спеціальністю «Стоматологія» у професійній діяльності або у процесі навчання, іцо передбачає 
проведення досліджень або здійснення інновацій).

- Загальні (здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися та бути 
сучасно навченим; здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; навички використання 
іноформаційних та комунікаційних технологій; здатність до пошуку, опрацювання та аналізу 
інформації з різних джерел; вміння виявляти, ставити та вирішувати проблему; здатність до вибору 
стратегії спілкування; здатність працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії; навчики 
здійснення безпечної діяльності; здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт).

- Спеціальні (фахові, предметні) (збирання медичної інформації про пацієнта; оцінювання 
результатів лабораторних та інструментальних досліджень; встановлення клінічного діагнозу 
стоматологічного захворювання; діагностика невідкладних станів; визначення характеру та 
приниипів лікування стоматологічних захворювань; визначення тактики ведення стоматологічного 
хворого при соматичній патології; виконання медичних та стоматологічних маніпуляцій; проведенім 
лікування основних стоматологічних захворювань; ведення медичної документації).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати:

• Особливості обстеження хворих з патологією ЩЛД, участь суміжних спеціалістів в обстеженні.
• Методика обстеження хворих з травмою щелепно-лицевої ділянки. Організаційні принципи 

надання допомоги потерпілим при ушкодженнях щелепно-лицевої ділянки.
• Принципи деонтології та лікарської етики в хірургічній стоматології і ЩЛХ
• Основні методики загального та місцевого знеболення, седація в практиці хірурга- стоматолога 

(покази, протипокази, особливості проведення).
• Травматичні пошкодження м'яких тканин ЩЛД.
• Методики хірургічної обробки ран м'яких.
• Вивихи та переломи зубів, перелом альвеолярного відростка, вивихи скронево- нижньощелепного 

суглоба (діагностика, лікування).
• Переломи кісток лицевого скелету. Сучасні принципи кісткової фіксації.
• Термічні (опіки, обмороження), хімічні (кислоти, луги, солі важких металів), фізичні (електричний 

струм) пошкодження обличчя.
• Поєднані пошкодження щелепно-лицевої ділянки. Клініка, діагностика, лікування. Травматична 

хвороба.
• Організація стоматологічної допомоги у Збройних Силах України.
• Принципи медичного сортування та етапне лікування поранених у щелепно-лицеву ділянку.
• Загальна характеристика, клінічний перебіг, діагностика вогнепальних поранень, опіків, 

комбінованих уражень щелепно-лицевої ділянки.
• Ранні та пізні ускладнення пошкоджень щелепно-лицевої ділянки. Клініка, діагностика, лікування.
• Організація онкостоматологічної допомоги.
• Пухлини та пухлиноподібні утвори м ’яких тканин та кісток щелепно-лицевої ділянки.
• Кісти щелеп.
• Доброякісні одонтогенні пухлини щелеп: амелобластома (адамантинома), одонтома, цементома, 

епулід.
• Доброякісні неодонтогенні пухлини щелеп (остеобластома, остеокластома, остеома, остеоїд- 

остеома, хондрома, гемангіома, фіброма, тощо).
• Остеогенні пухлиноподібні утворення щелеп (фіброзна остеодисплазія, паратиреоїдна 

остеодистрофія, хвороба Педжета, еозинофільна гранульома).
• Доброякісні пухлини м ’яких тканин ЩЛД (шкіри, жирової, сполучної, м’язевої, нервової тканин, 

кровоносних та лімфатичних судин).
• Передракові захворювання шкіри обличчя, слизової оболонки порожнини рога та язика.
• Злоякісні пухлини м ’яких тканин ЩЛД та шиї. Рак і саркома щелеп.*
• Доброякісні пухлини та кісти слинних залоз.

вміти:



• Зібрати анамнез та провести огляд хворого на вказану патологію ЩЛД.
8 Скласти план та провести обстеження хворого з травмою щелепно-лицевої ділянки.
• Скласти план додаткових методів дослідження та вміти інтерпретувати їх результати.
• Аналізувати та інтерпретувати результати рентгенологічного обстеження у клініці хірургічної 

стоматології та ЩЛХ, та на їх підставі встановити відповідний клінічний діагноз.
0 Заповнити відповідну медичну документацію.
0 Виконати діагностичну пункцію патологічного вогнища ЩЛД.
• Провести первинну хірургічну обробку рани.
• Продемонструвати техніку накладання вузлового шва.
• Провести реплантацію зуба.
• Провести тимчасову іммобілізацію уламків нижньої та верхньої щелеп.
• Виготовити тимчасові шини та провести шинування при переломах щелеп.
• Провести лігатурне зв’язування зубів.
• Провести накладання гладкої шини-скоби.
• Провести постійну іммобілізацію уламків нижньої та верхньої щелеп.
• Провести двощелепне шинування як один з методів постійної іммобілізації.
• Провести вправлення вивиху нижньої щелепи.
• Скласти план та провести обстеження хворого з наявністю новоутвору, призначити додаткові 

методи діагностики.
• Провести забір матеріалу (мазків і біоптатів) для цитологічного і патоморфологічних досліджень.
• Встановити онкодіагноз на основі отриманий результатів обстежень.
• Скласти план лікування пацієнта із онкологічними захворюваннями ЩЛД.
• Скласти план комплексного лікування хворих на вказані патології.
• Діагностувати місцеві та загальні ускладнення в практиці хірурга-стоматолога.
• Провести на фантомі серцево-легеневу реанімацію (непрямий масаж серця і штучне дихання).
• Надавати допомогу при невідкладних станах в практиці ЩЛХ згідно відповідних алгоритмів.

5. Організація навчання курсу
Структура навчальної дисципліни

Структура
навчальної
дисципліни

Кількість кредитів, ГОДИН, 3 них Рік навчання 
семестр

Вид
контролюВсього Аудиторних СРС

Лекцій
(годин) Практичних 

занять (год.)

Назва дисципліни: 
Хірургічна 

стоматологія
Змістових модулів 2

4 кредитів / 120 
год.

10 70 40 IV курс (VII, 
VIII семестри)

Диф.Залік

за семестрами
Змістовий модуль!, 2 кредити /6 0  6 

7 семестр год.
34 20 VII семестр Диф.залік

Змістовий модуль 2, 2 кредити / 4 
8 семестр 60 год.

36 20 VIII семестр Диф.залік

№ Тема VII семестр
яа
4 »

£
* 5
^ к 
« £ 
С

я
Я

:5  я
Ь о ю о
«і С. 
03
и
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1.

Класифікація пухлин, етіологія, патогенез, закономірності росту і 
розвитку доброякісних пухлин, принципи їх диференціальної 
діагностики та лікування. Доброякісні пухлини та 
пухлиноподібні новоутворення м ’яких тканин Щ Л Д  (папілома, 
ф іброма, ліпома, гемангіома, атерома, нейрофіброматоз, 
дермоідна та  епідерм альна кісти, кіста ш иї серединна та  бічна, 
брахіогенні кісти і нориці): етіологія, патогенез, класифікація, 
гістологічна будова, клініка, диференціальна діагностика, 
лікування та проф ілактика ускладнень.

3 3

2.

Кісти щ елеп (одонтогенні та  неодонтогенні, еп ітеліальна та 
неепітеліальні тощ о). О донтогенні кісти щ елеп (коренева, 
фолікулярна, п ідокісна, парадентальна, ретром олярна тощ о): 
етіологія, патогенез, класифікація, гістологічна будова, клініка, 
диф еренціальна діагностика, лікування та проф ілактика 
ускладнень.

3 2

о
Доброякісні одонтогенні пухлини щ елеп (амелобластома 
(адаманти нома), одонтома, цементома): класифікація, 
гістологічна будова, клініка, диф еренціальна діагностика, 
принципи і методи лікування, проф ілактика ускладнень.

2

3

4.

Доброякісні неодонтогенні пухлини щелеп (остеобластома, 
остеокластома, остеома, остеоїд-остеома, хондрома, гемангіома, 
фіброма, епулідтощ щ о): класифікація, гістологічна будова, 
клініка, диф еренціальна діагностика, принципи і методи 
лікування, проф ілактика ускладнень.

3 о:>

5.
Курація хворих із написанням  історії хвороби. С амостійна 
робота студентів під керівництвом  викладача. 3 о

6.

Остеогенні пухлиноподібні новоутворення щ елеп (ф іброзна 
остеодисплазія, паратиреоідна остеодистрофія, хвороба 
Паджета, еозиноф ільна гранульома): класифікація, гістологічна 
будова, клініка, диф еренціальна діагностика, особливості 
лікування, проф ілактика, ускладнення.

3

7.

Д оброякісні пухлини і кісти слинних залоз: класифікація, 
гістологічна будова, клініка, диференціальна діагностика, 
принципи і методи лікування. Захист історії хвороби. 3

8.

Біологічні ознаки клін ічної онкології. Передракові 
захворю вання і рак ш кіри обличчя: класифікація, гістологічна 
будова, клінічні форми, стадії захворю вання, диф еренціальна 
діагностика, лікування (хірургічне, променеве, хім іотерапія, 
імунокорекція тощ о), проф ілактика і запобігання ускладнень.

1

3 о3



9.

П ередракові захворю вання і рак ниж ньої губи: класифікація, 
гістологічна будова, клінічні форми, стадії захворю вання, 
диф еренціальна діагностика, лікування (хірургічне, променеве, 
хім іотерапія, імунокорекція тощ о), проф ілактика і запобігання 
ускладнень.
П ередракові захворю вання і рак слизової оболонки порожнини 
рота та язика: гістологічна будова, клінічні форми, стадії, 
диф еренціальна діагностика, лікування, ускладнення і 
профілактика.

1 3 о3

10.

Злоякісні пухлини слинних залоз: гістологічна будова, клінічні 
форми, диф еренціальна діагностика, лікування. Рак і саркома 
щелеп: походж ення та гістологічна будова, класифікація, 
клініка, диф еренціальна діагностика, лікування, ускладнення і 
профілактика. Злоякісні пухлини шиї. Л ім ф аденопатії Щ ЛД.

2 3

11. Диф.залік 2 4 о3

В сього VII семест р 6 34 20

№
Тема VIII семест р
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1.

Предмет і завдання військової стоматології. Організація хірургічної 
допомоги щелепно-лицевим пораненим в армії у мирний час і в 
екстремальних умовах. Воєнна-медицина доктрина. Основні 
принципи організації,об’єм і зміст допомоги пораненим у щелепно- 
лицевій ділянці (ЩЛД). Травматична хвороба: патогенез, особливості 
при пошкодженнях ЩЛД.

3 О0

2.

Загальна характеристика, клінічний перебіг, діагностика 
вогнепальних поранень і пош коджень м ’яких тканин, кісток 
обличчя в мирний час, в екстремальних умовах: класифікація, 
особливості клінічного перебігу, д іагностика пош кодж ень на 
етапах м едичної евакуації. Вплив поруш ень естетики обличчя 
на психіку поранених. П ластична хірургія в лікуванні 
пош кодж ень обличчя. Сучасна вогнепальна рана її лікування.

3 о.3

о3 .

Супутні ускладнення пош кодж ень Ш ЛД (кровотеча, асфіксія, 
шок), їх  проф ілактика. М едична допомога на місці травми, на 
етапах м едичної евакуації. Ранні ускладнення пош кодж ень 
Щ ЛД (синдром тривалого здавлення тканин обличчя). М едична 
допомога на м ісці травми, на етапах медичної евакуації.

3 3

4.

П ош кодж ення м ’яких тканин Щ ЛД у мирний час, в 
екстремальних умовах: класифікація, клінічний перебіг, 
методики хірургічної обробки ран, види швів. Н адання 
допомоги таким  пораненим на місці травми, на етапах медичної 
евакуації з урахуванням  естетики обличчя. О тримання тем  для 
п ідготовки семінарського заняття (до теми № 14).

*

2

3 о0



5.

П ош кодж ення ниж ньої щ елепи в мирний час, в екстремальних 
умовах: анатомія пош кодж ень, класифікація, клінічний перебіг, 
д іагностика, м едична допом ога пораненим на м ісці травми, на 
етапах м едичної евакуації. Х ірургічна обробка ран при 
пош кодж еннях ниж ньої щ елепи, принципи пластичної хірургії. 
Д осягнення вітчизняних вчених, співробітників кафедри.

3

6.

Пош кодж ення верхньої щ елепи в мирний час, в екстремальних 
умовах: анатомія пош коджень, класифікація, клінічний перебіг, 
діагностика, м едична допомога пораненим на місці травми, на 
етапах м едичної евакуації. Х ірургічна обробка ран при 
пош кодж еннях верхньої щелепи та принципи пластичної 
хірургії. Д осягнення вітчизняних вчених, співробітників 
кафедри.

3

7.

П ош кодж ення вилицевих кісток, кісток носа в мирний час, в 
екстремальних умовах: класифікація, частота, клініка, 
діагностика, лікування. Д осягнення вітчизняних вчених, 
співробітників кафедри. П ош кодж ення кісток носа в мирний 
час, в екстремальних умовах: класифікація, частота, клініка, 
діагностика, лікування. Д осягнення вітчизняних вчених, 
співробітників кафедри.

2

3

8

Тимчасова (евако-транспортна) іммобілізація при 
пош кодж еннях кісток лицевого черепа: вимоги, види, недоліки 
та переваги. П остійна (лікувальна) іммобілізаціящ елеп 
назубними ш инами, капами. Досягнення вітчизняних вчених, 
співробітників кафедри.

3

9

П остійна (лікувальна) іммобілізація щ елеп назубними ш инами, 
капами при пош кодж еннях кісток лицевого черепа: вимоги, 
види, недоліки та  переваги Д осягнення вітчизняних вчених, 
співробітників кафедри.

3 3

10

Остеосинтез, апаратні методи ф іксації фрагментів кісток 
лицевого черепа. Д осягнення вітчизняних вчених, співробітників 
кафедри.
Семінар: регенерація кісткової тканини, види. Загоєння 
кісткової рани. М етоди оптимізації регенерації кісткової 
тканини. Д осягнення вітчизняних вчених, співробітників 
кафедри.

3 3

11

Термічні уш кодж ення обличчя в мирний час, в екстремальних 
умовах, їх наслідки, лікування, проф ілактика ускладнень, 
можливості пластичної хірургії. О пікова хвороба при 
уш кодж еннях обличчя. Комбіновані пош кодж ення Щ Л Д  (БОР, 
РР), патогенез, варіанти клінічного перебігу залеж но від 
особливостей ураж ення, їх  лікування.

3 2
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Тематичний план лекцій з дисципліни хірургічна стоматологія 
Для студентів 4 курсу 7 семестру МАЕМ 2020-21 н.р.

№
з\п

Тема К-ть
годин

1 К ласиф ікація пухлин щ елепно-лицевої д ілянки. О рганізація 
онкостом атологічної допом оги. П ухлини та пухлиноподібні утвори м ’яких 
тканин та  к істок  щ елепно-лицевої ділянки.

2

2 П ередракові захворю вання і рак ниж ньої губи, язика, СО П Р. К ласиф ікація, 
гістологічна будова, клін ічні ф орми, стад ії захворю вання, диф еренц іальна 
діагностика, л ікування (хірургічне, пром еневе, х ім іотерапія, 
ім м унокорекція), проф ілактика і запобігання ускладнень.

2

3 Злоякісн і пухлини слинних залоз. Рак і сарком а щ елеп. К ласиф ікація, 
гістологічна будова, кл ін ічн і ф орми, стадії захворю вання, диф еренц іальна 
д іагностика, л ікування (хірургічне, пром еневе, х ім іотерапія, 
ім м унокорекція), проф ілактика і запобігання ускладнень.

2

Разом 6 годин

Тематичний план практичних занять з дисципліни хірургічна 
стоматологія

______Для студентів 4 курсу 7 семестру на 2020-21 н.р. _____
1 Класифікація пухлин, етіологія, патогенез, закономірності росту і розвитку 

доброякісних пухлин, принципи їх диференціальної д іагностики та лікування. 
Доброякісні пухлини та пухлиноподібні новоутворення м ’яких тканин Щ ЛД 
(папілома, ф іброма, ліпома, гемангіома, атерома, нейрофіброматоз, дерм оідн ата  
епідермальна кісти, кіста ш иї серединна та  бічна, брахіогенні кісти і нориці): 
етіологія, патогенез, класифікація, гістологічна будова, клініка, диф еренціальна 
діагностика, лікування та профілактика ускладнень.

3

2 Кісти щ елеп (одонтогенні та  неодонтогенні, епітеліальна та  неепітеліальні тощо). 
О донтогенні кісти щ елеп (коренева, фолікулярна, п ідокісна, парадентальна, 
ретром олярнатощ о): етіологія, патогенез, класифікація, гістологічна будова, 
клініка, диф еренціальна діагностика, лікування та проф ілактика ускладнень.

3

3 Доброякісні одонтогенні пухлини щ елеп (амелобластома (адамантинома), 
одонтома, цементома): класифікація, гістологічна будова, клініка, диференціальна 
діагностика, принципи і методи лікування, проф ілактика ускладнень.

3

4 Доброякісні неодонтогенні пухлини щ елеп (остеобластома, остеокластома, 
остеома, остеоїд-остеома, хондрома, гемангіома, фіброма, епулідтощ щ о): 
класифікація, гістологічна будова, клініка, диф еренціальна діагностика, принципи 
і методи лікування, проф ілактика ускладнень.

3

5 Курація хворих із написанням історії хвороби. Самостійна робота студентів під 
керівництвом викладача.

3

6 О стеогенні пухлиноподібні новоутворення щ елеп (ф іброзна остеодисплазія, 
паратиреоідна остеодистрофія, хвороба Паджета, еозиноф ільна гранульома): 
класифікація, гістологічна будова, клініка, диф еренціальна діагностика, 
особливості лікування, профілактика, ускладнення.

3

7 Доброякісні пухлини і кісти слинних залоз: класифікація, гістологічна будова, 
клініка, диф еренціальна діагностика, принципи і методи лікування. Захист історії 
хвороби.

3

8 Біологічні ознаки клін ічної онкології. П ередракові захворю вання і рак ш кіри 
обличчя: класиф ікація, гістологічна будова, клінічні форми, стадії захворю вання, 
диференціальна діагностика, лікування (хірургічне, променеве, хім іотерапія, 
імунокорекція тощ о), проф ілактика і запобігання ускладнень.

3



9 П ередракові захворю вання і рак ниж ньої губи: класифікація, гістологічна будова, 
клінічні форми, стадії захворю вання, диференціальна діагностика, лікування 
(хірургічне, пром еневе, хім іотерапія, імунокорекція тощ о), проф ілактика і 
запобігання ускладнень.
Передракові захворю вання і рак слизової оболонки порожнини рота та язика: 
гістологічна будова, клінічні форми, стадії, диф еренціальна діагностика, 
лікування, ускладнення і профілактика.

3

10 Злоякісні пухлини слинних залоз: гістологічна будова, клінічні форми, 
диференціальна діагностика, лікування.
Рак і саркома щ елеп: походження та гістологічна будова, класифікація, клініка, 
диференціальна діагностика, лікування, ускладнення і профілактика.
Злоякісні пухлини шиї. Л ім ф аденопатії Щ ЛД.

3

11 Диф.залік. 4
Разом 34

Тематичний план лекцій 
з дисципліни хірургічна стоматологія 

Для студентів 4 курсу 8 семестру 2020-2021 н.р.

№  з\п Тема К-ть
годин

1 Предмет та задачі стоматології екстремальних ситуацій. Організація 
стоматологічної допомоги у Збройних Силах України. Принципи медичного 
сортування та етапне лікування поранених у іцелепово-лицеву ділянку.
Загальна характеристика, клінічний перебіг, діагностика вогнепальних поранень, 
опіків, комбінованих уражень щелепово-лицевої ділянки.Статистика та 
класифікація пошкоджень щелепово-лицевої ділянки мирного часу. Переломи 
кісток лицевого скелету. Клініка, діагностика, консервативні та хірургічні методи 
лікування, ускладнення, профілактика та лікування.

2

2 Вивихи та переломи зубів, перелом альвеолярного відростка, вивихи скронево- 
нижньощелепного суглоба. Ушкодження м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки. 
Клініка, діагностика, лікування.Ушкодження верхньої щелепи, вилицевих кісток, 
кісток носа в мирний час та в екстремальних умовах: класифікація, анатомія 
пошкоджень, клінічний перебіг, діагностика. Евако - транспортна іммобілізація. 
Сучасні методи хірургічного лікування. Профілактика ускладнень. Травматична 
хвороба: патогенез, клініка, діагностика та лікування.

2

Всього 4

Тематичний план практичних занять 
з дисципліни хірургічна стоматологія 

Для студентів 4 курсу 8 семестру 2020-2021 н.р.

1 Предмет і завдання військової стоматології. Організація хірургічної допомоги щелепно- 
лицевим пораненим в армії у мирний час і в екстремальних умовах. Воєнна-медицина 
доктрина. Основні принципи організації, об’єм і зміст допомоги пораненим у щелепно- 
лицевій ділянці (ЩЛД). Травматична хвороба: патогенез, особливості при 
пошкодженнях ЩЛД.

3

2 Загальна характеристика, клінічний перебіг, діагностика вогнепальних поранень і 
пошкоджень м ’яких тканин, кісток обличчя в мирний час, в екстремальних умовах: 
класифікація, особливості клінічного перебігу, діагностика пошкоджень на етапах 
медичної евакуації. Вплив порушень естетики обличчя на психіку поранених. Пластична 
хірургія в лікуванні пошкоджень обличчя. Сучасна вогнепальна рана її лікування.

3

3 Супутні ускладнення пошкоджень ШЛД (кровотеча, асфіксія, шок), їх профілактика. 
Медична допомога на місці травми, на етапах медичної евакуації.Ранні ускладнення 
пошкоджень ЩЛД (синдром тривалого здавлення тканин обличчя). Медична допомога

3



на місці травми, на етапах медичної евакуації.
4 Пошкодження м ’яких тканин ЩЛД у мирний час, в екстремальних умовах: класифікація, 

клінічний перебіг, методики хірургічної обробки ран, види швів. Надання допомоги 
таким пораненим на місці травми, на етапах медичної евакуації з урахуванням естетики 
обличчя. Отримання тем для підготовки семінарського заняття (до теми №14).

о0

5 Пошкодження нижньої щелепи в мирний час, в екстремальних умовах: анатомія 
пошкоджень, класифікація, клінічний перебіг, діагностика, медична допомога 
пораненим на місці травми, на етапах медичної евакуації. Хірургічна обробка ран при 
пошкодженнях нижньої щелепи, принципи пластичної хірургії. Досягнення вітчизняних 
вчених, співробітників кафедри.

3

6 П ош кодж ень верхньої щелепи в мирний час, в екстремальних умовах: анатомія 
пошкоджень, класифікація, клінічний перебіг, діагностика, медична допомога 
пораненим на місці травми, на етапах медичної евакуації. Хірургічна обробка ран при 
пошкодженнях верхньої щелепи та принципи пластичної хірургії. Досягнення 
вітчизняних вчених, співробітників кафедри.

3

7 Пошкодження вилицевих кісток, кісток носа в мирний час, в екстремальних умовах: 
класифікація, частота, клініка, діагностика, лікування. Досягнення вітчизняних вчених, 
співробітників кафедри. Пошкодження кісток носа в мирний час, в екстремальних 
умовах: класифікація, частота, клініка, діагностика, лікування. Досягнення вітчизняних 
вчених, співробітників кафедри.

3

8 Тимчасова (евако-транспортна) іммобілізація при пошкодженнях кісток лицевого 
черепа: вимоги, види, недоліки та переваги. Постійна (лікувальна) іммобілізаціяіцелеп 
назубними шинами, капами. Досягнення вітчизняних вчених, співробітників кафедри.

3

9 Постійна (лікувальна) іммобілізація щелеп назубними шинами, капами при 
пошкодженнях кісток лицевого черепа: вимоги, види, недоліки та переваги Досягнення 
вітчизняних вчених, співробітників кафедри.

3

10 Остеосинтез, апаратні методи фіксації фрагментів кісток лицевого черепа. Досягнення 
вітчизняних вчених, співробітників кафедри.
Семінар: регенерація кісткової тканини, види. Загоєння кісткової рани. Методи 
оптимізації регенерації кісткової тканини. Досягнення вітчизняних вчених, 
співробітників кафедри.

3

11 Термічні ушкодження обличчя в мирний час, в екстремальних умовах, їх наслідки, 
лікування, профілактика ускладнень, можливості пластичної хірургії. Опікова хвороба 
при ушкодженнях обличчя. Комбіновані пошкодження ЩЛД (БОР, РР), патогенез, 
варіанти клінічного перебігу залежно від особливостей ураження, їх лікування.

3

12 Диф.залік 3
Разом 36

Тематичний план самостійної роботи студентів на VII - VIII семестрі
Самостійна робота студентів передбачає опрацювання тем:

№
Тема К-ть

годин
Вид контролю

Змістовий модуль «Онкологія ЩЛД» *

1.
Онкогенез. Сучасні погляди на біологічні засади онкогенезу.

3 Написання рефератів, 
презентація

2.
Біологічні принципи лікування доброякісних та злоякісних 
пухлин ЩЛД. 3 Написання рефератів, 

презентація
3. Система імунітету при пухлинах і пухлиноподібних утвореннях 

ЩЛД. 3
Написання рефератів, 
презентація

4. Методи обстеження хворих з пухлинними та пухлиноподібними 
утвореннями ЩЛД .Біопсія. 3

Аналіз літератури

5.
Диференційна діагностика доброякісних і злоякісних пухлин 
ЩЛД. Диференційна діагностика виразок ЩЛД. 3

Написання рефератів, 
презентація



6.
Сучасні методи лікування гемангіом м ’яких та твердих тканин 
ЩЛД. Сучасні методи діагностики та диференційна діагностика 
лімфаденопатій ЩЛД.

3
Написання рефератів, 
презентація

7. Сучасні методи лікування злоякісних пухлин м ’яких тканин 
ЩЛД. Сучасні методи лікування злоякісних пухлин щелеп. 
Усунення кісткових дефектів ЩЛД після видалення пухлин.

2 Написання рефератів, 
презентація

Змістовий модуль «Хірургічна стоматологія екстремальних станів та військова щелепно-лицева 
хіттгія»

1.
Надання невідкладної медичної допомоги при травматичному, 
больовому шоці на етапах лікування. 3 Написання рефератів, 

презентація

2.
Надання невідкладної медичної допомоги при різних видах 
асфіксій. 3 Написання рефератів, 

презентація

3.
Сучасні методи лікування синдрому тривалого стиснення тканин 
обличчя (екстракорпоральна гемосорбція, плазмафорез та ін.), 3 Аналіз літератури

4.
Ретроспективний аналіз пошкодження м’яких тканин ЩЛД в 
мирний час, в екстремальних умовах, в період війни. 3 Написання рефератів, 

презентація

5. Види швів при хірургічній обробці ран м’яких тканин ЩЛД 2 Написання рефератів, 
презентація

6.
Опікова хвороба при пошкодженні обличчя

2
Написання рефератів, 

презентація

7.
Посттйна (лікувальна) імобілізація щелеп. Регенерація кісткової 
тканини 2

Написання рефератів, 
презентація

Разом годин: 40

7. Індивідуальні завдання - не заплановано робочим навчальним планом.
6. Система оцінювання 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;
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» -  3, 
«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).
Для 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 занятгі 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, що завершуються заліком)
4-

бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

200-
бальна
шкала

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 3,37 135
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 з,з 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
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 3 Недос

татньо4,52 181 3,99 160 3,47 139
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 (диференційованим заліком))
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 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 мас 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.
Тестування включає 40 тестових завдань закритої форми з вибором однієї правильної 
відповіді. Вага кожної правильної відповіді -  2 бали. Для кожного тестового завданім з 
вибором відповіді дано 4 варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна.

У разі наявності виправлення з неправильних на правильні відповіді, знімається 0,5
бал.

Практичні
заняття

Модуль 1

Аудиторна робота
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2

Т1-4 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 аудиторні навчальні заняття, не мають 
академічної заборгованості; опрацювали всі граматичні питання 
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 мобілбним 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 матеріал}'.____________________________________________________________ _____________
__________________________________8. Рекомендована література__________________________________
Базова (наявна в бібліотеці)
1. Маланчук В.О. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія: підручник; У 2 т. - Т.1/ 
Маланчук В.О., Воловар О.С., Гарляускайте І.Ю. - K.: Логос, 2011 - 627 с.
2. МаланчукВ.О.. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія: підручник; У 2 т. - Т. 2/ 
Маланчук В.О., Логвіненко І.П., Маланчук Т.О. та ін. - K.: ЛОГОС, 2011-606 с .
3. Тимофеев О.О. Щелепно-лицева хірургія: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. —  2-ге вид, випр. 
Затверджено МОН / О.О. Тимофеев —  K., 2017. —  752 с.
4. Алгоритми виконання практичних навичок з хірургічної стоматології: навч.-метод, посіб. для 
студентів стомат. ф-тів ВИЗ МОЗ України / Я. П. Нагірний [та ін.]. - Тернопіль: ТДМУ: Укрмедкнига, 
2017. - 102 с.: іл.
5. Ломницький І.Я. Алгоритми практичних навичок з хірургічної стоматології: навч. посіб. / за ред. 
Ломницького І.Я. - Львів: ГалДент, 2011- 59 с.
6. Ломницький, І. Я. Пропедевтика хірургічної стоматології : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. 
закл. IEI-IY рівнів акредитації / 1. Я. Ломницький. - Львів : ГалДент, 2001. - 114 с.
7. Харьков Л.В. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку: підручник / Л.В. 
Харьков, Л.М. Яковенко, І.Л. Чехова ; за ред. Л.В. Харькова. —  К. : ВСВ «Медицина», 2015. —  496 с.
8. Бернадський Ю.И. Основи щелепно-лицевої хірургії і хірургічної стоматології. К. Спалах, 2003,- 
512 с.
9. Невідкладна допомога в практичній хірургічній стоматології (методичні вказівки) / уклад. Я.Е. 
Варес та ін. - Львів, 2014 - 34с.
2. Тимофеев А. А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии.
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