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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Хірургічна стоматологія
Викладач (-і) К.м.н., доц. Гарляускайте 1.Ю, 

K .M .H .,  ас. Криничко Л.Р.
Ас.Платонова Н.ІО.

Контактний телефон викладача
E-mail викладача forum-for-me(S), biemir.net
Формат дисципліни Нормативна
Обсяг дисципліни 300 академічних годин, або 10 кредитів ЄКТС.

3 них: 200 годин -  аудиторних(40 годин лекцій та 
ЗО годин практичних занять) та 160 годин СРС 
(самостійної роботи студентів).

Тривалість практичного заняття -  3 академічні 
години (по 27 занять) у 9 та 10 семестрі

Тривалість лекції -  2 академічні години (40 годин 
лекцій у 9 семестрі).

Самостійна робота студентів -  100 годин у 9-10 
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
Опис навчальної дисципліни (анотація). 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, клінічного перебігу, діагностики, невідкладного лікування та профілактики 
основних і найбільш розповсюджених захворювань ЩЛД.

Значна увага звертається на формування 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 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- 
профілактичними заходами, які найчастіше застосовуються в хірургічній стоматологічній 
практиці.

Вивчення дисципліни «хірургічна стоматологія» сприяє формуванню цілісного 
уявлення про будову й функціонування органів ЩЛД; поглибленню теоретичної та 
практичної підготовки, набуттю професійних практичних навичок для самостійної 
лікарської діяльності.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є патологічні процеси ЩЛД, що 
відносяться до компетенції хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, 
особливості їх клінічного перебігу, основні діагностичні та лікувальні маніпуляції, що 
застосовуються в практиці хірурга-стоматолога.

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 
симптомита синдроми патологій 1ДЛД, 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 стоматологічнихзахворювань.

4. Результати навчання (компетентності)
Результати навчання Методи навчання

Володіти сучасними 
стоматологічними маніпуляціями 
при лікуванні хірургічних патологій 
в стоматології

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.
5. 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): 
збирання медичної інформації про пацієнта; оцінюваннярезультатів лабораторних та 

інструментальних досліджень; встановлення клінічного діагнозу стоматологічного 
захворювання; діагностика невідкладних станів; визначення характеру та принципів 
лікування стоматологічних захворювань; визначення тактики ведення 
стоматологічного хворого при соматичній патології; виконання медичних та 
стоматологічних маніпуляцій; проведення лікування основних стоматологічних 
захворювань; ведення медичної документації ____



1. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні 
дані.

2. Спроможність інтерпретувати результат лабораторних та інструментальних 
досліджень.
3. Спроможність діагностувати: визначати попередній, клінічний, остаточний,
супутній діагноз, невідкладні стани.
4. Спроможність планувати та проводити заходи із профілактики захворювань 
органів і тканин ротової порожнини та ЩЛД.
5. Спроможність до проектування процесу надання медичної допомоги: визначати 
підходи, план, види та принципи лікування захворювань органів і тканин ротової 
порожнини та ЩЛД.
6. Спроможність визначати раціональний режим праці, відпочинку, дієти у 
хворих при лікуванні захворювань органів і тканин ротової порожнини та 
ЩЛД.
7. Спроможність визначати тактику ведення пацієнтів із захворюваннями 
органів і тканин ротової порожнини та ЩЛД з супутніми соматичними 
захворюваннями.
8. Спроможність виконувати медичні та стоматологічні маніпуляції.
9. Спроможність проводити лікування основних захворювань органів і 
тканин ротової порожнини та ЩЛД.
10. Спроможність до організації та проведення лікувально-евакуаційних заходів.
11. Спроможність до визначення тактики, методів та надання екстреної 
медичної допомоги.
12. Спроможність до організації та проведення скринінгового обстеження в 

стоматології.
13. Спроможність оцінювати вплив навколишнього середовища на стан 
здоров'я населення (індивідуальне, сімейне, популяційне).
14. Спроможність ведення нормативної медичної документації.
15. Опрацювання державної, соціальної та медичної інформації.
16. Спроможність до організації і проведення реабілітаційних заходів та 
догляду у пацієнтів із захворюваннями органів ротової порожнини та ЩЛД.
17. Спроможність до правового забезпечення власної професійної діяльності.
18. Спроможність надавати домедичну допомогу за протоколами тактичної 

медицини.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

® Особливості обстеження хворих з патологією Щ ЛД, участь суміжних фахівців в 
обстеженні.

• Методика обстеження хворих з травмою щелепно-лицевої ділянки. Організаційні принципи 
наданнядопомоги потерпілим при травматичних ушкодженнях щелепно-лицевої ділянки.

® Принципи деонтології та лікарської етики в стоматології і ІЦЛХ.
• Принципи організації надання стоматологічної допомоги в Україні.
• Основні методики загального та місцевого знеболення, седація в практиці лікаря- 

стоматолога(показання, протипоказання, особливості проведення).
« Загальні та місцеві ускладнення в практиці хірургічної стоматології та ЩЛХ. Серцево- 

легенева реанімація.
• Операція видалення зуба. Сучасні методики видалення зубів.
® Хвороби прорізування зубів (діагностика, лікування).
® Запальні процеси твердих тканин ЩЛД. Періодонтити, періостити, альвеоліти, 

остеомієліти(діагностика, лікування).
® Запальні процеси м ’яких тканин ЩЛД. Абсцеси, флегмони, лімфаденіти, фурункули, 

карбункули, бешихове запалення (діагностика, лікування).
• Одонтогенний синуїт. Сучасні методики діагностики та лікування.
» Запальні та реактивно-дистрофічні захворювання слинних залоз. Слинокам’яна хвороба



(діагностика та лікування).
• Специфічні запальні захворювання ЩЛД. Актиномікоз, туберкульоз, сифіліс, дифтерія, 

ВІЛ (діагностика та лікування).
® Дисфункція скронево-нижньощелепного суглоба. Запальні та деструктивні процеси 

СНІЦС. Сучасні методики діагностики та лікування.
® Ускладнення запальних процесів Щ ЛД (сепсис, медіастиніт, абсцес мозку, тромбоз 

печеристого синусу, тощо). Діагностика та лікування.
в Травматичні пошкодження зубів. Класифікація, показання до збереженім зубів. Перша 

допомога при травмах зубів у дітей та дорослих.
• Травматичні пошкодження м'яких тканин ЩЛД. Види хірургічної обробки ран, принципи 

надання допомоги при різних видах ран ЩЛД.
® Травматичні пошкодження твердих тканин ІЦЛД. Види переломів щелепних кісток. 

Диференційна діагностика, участь суміжних фахівців у лікуванні хворих. Види 
консервативного та хірургічного лікування.

» Травматична хвороба (патогенез, клінічні симптоми, надання допомоги на етапах 
евакуації).

• 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 ЩЛД.
• Загальна характеристика, клінічний перебіг, діагностика вогнепальних поранень, опіків, 

комбінованих уражень ЩЛД.
« Ранні та пізні ускладнення пошкоджень ЩЛД. Клініка, діагностика, лікування.
• Організація онкостоматологічної допомоги.
® Пухлини та пухлиноподібні утвори м ’яких тканин та кісток ЩЛД.
• 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 Щ ЛД (шкіри, жирової, сполучної, м ’язової, 

нервовоїтканин, кровоносних та лімфатичних судин).
® Передракові захворювання шкіри обличчя, слизової оболонки порожнини рота та язика.
® Злоякісні пухлини м’яких тканин ЩЛД та шиї. Рак і саркома щелеп.
• Доброякісні пухлини та кісти слинних залоз.
• Нейростоматологічні захворювання ЩЛД. Неврити лицевого нерва. Невралгії 

трійчастого нерва. Гангліоліти, судинні болі.
® Фактори розвитку вроджених вад ЩЛД. Класифікація вад, клінічні симптоми, методи 

лікування, терміни проведення пластичних операцій, принципи реабілітації пацієнтів, 
участь логопеда.

• Набуті дефекти та деформації м ’яких тканин щелепно-лицевої локалізації та шиї, кісгок 
лицевого скелету.

• Принципи реконструктивно-відновної хірургії обличчя.
® Диспластичні захворювання щелепно-лицевої локалізації. Дистрофічні захворювання 

тканин пародонта. Сіалози. Диспластичні захворювання м ’яких тканин голови та шиї.
• Сучасні принципи діагностики та хірургічного лікування захворювань пародонту.
« Вікові зміни м ’яких тканин обличчя та шиї, вертикальна та горизонтальна атрофія



альвеолярних відростків щелепних кісток, адентії, рецесія ясен.
• Підготовка порожнини рота до протезування.
• Косметичні дефекти та деформації органів і тканин голови та шиї. Естетична хірургія 

обличчя.
вміти:

® Зібрати анамнез та провести огляд хворого на вказану патологію ЩЛД.
• Скласти план та провести обстеження пацієнта з патологією ЩЛД.
® Скласти план додаткових методів дослідження та вміти інтерпретувати їх результати.
® Заповнити відповідну медичну документацію.
• Виконати діагностичну пункцію запального вогнища ЩЛД.
• Провести забір запального ексудату для визначення антибіотикограми (дослідження 

видумікрофлори та її чутливості до антибіотиків).
• Провести забір матеріалу з ранової поверхні для проведення цитологічного 

дослідження(відбиток, зішкріб) та виготовлення мазка на предметному склі.
• Призначати індивідуальну схему премедикації в залежності від психо-соматичного 

станухворого, характеру та об’єму хірургічного втручання.
® Продемонструвати техніки передопераційної підготовки рук хірурга за 

сучаснимиметодиками.
® Провести на фантомі техніку антисептичної обробки операційного поля.
• Складати план комплексного обстеження та лікування хворих на СНІД.

® Складати план комплексного лікування хворих на вказані патології.

® Виконати на фантомі техніку аплікаційної анестезії.
• Виконати на фантомі техніку проведення інфільтраційної анестезії.
® Виконати на фантомі техніки проведення мандибулярної анестезії.
® Виконати на фантомі техніку проведення торусапьної анестезії.
® Виконати на фантомі техніки проведення ментальної (підборідкової) анестезії.
® Виконати на фантомі техніку проведення язикової анестезії.
® Виконати на фантомі техніку проведення щічної анестезії.
• Виконати на фантомі техніки проведення різцевої анестезії.
® Виконати на фантомі техніку проведення піднебінної анестезії.
® Виконати на фантомі техніку проведення туберальної анестезії.
• Виконати на фантомі техніки проведення інфраорбітальної анестезії.
• Виконати на фантомі техніку проведення центральних провідникових анестезій.
• Виконати на фантомі операцію видалення окремих груп зубів на верхній та нижній 

щелепах.
• Виконати на фантомі операційне втручання -  перикоронароектомію, атипове видалення 

зуба.
® Виконати на фантомі операцію розкриття субперіостального абсцесу.
• Виконати на фантомі операцію закриття ороантрального сполучення.
• Провести зубозберігаючі операційні втручання при періодонтитах.
• Провести зупинку кровотечі після видалення зуба.
• Провести кюретаж лунки.
« Провести кюретаж пародонтальних кишень.
® Виконати на фантомі операцію радикальної синусотомії.
• Виконати на фантомі операцію секвестректомії.
• Провести цистотомію.
® Виконати на фантомі етапи операції -  розкриття абсцесів і флегмон різних анатомо- 

топографічних ділянок ЩЛД.
® Провести дренування рани.
• Провести первинну хірургічну обробку рани. *
» Продемонструвати техніку накладання вузлового шва.________________________________



© Провести реплантацію зуба.
• П ровести тимчасову іммобілізацію  уламків ниж ньої та верхньої щелеп.
® Виготовити тимчасові шини та провести шинування при переломах щелеп.
® Провести лігатурне зв’язування зубів.
® Провести накладання гладкої шини-скоби.
® П ровести постійну іммобілізацію  уламків ниж ньої та верхньої щелеп.
« П ровести двощ елепне ш инування як один з методів постійної іммобілізації.
• Провести вправлення вивиху нижньої щелепи.
е Провести накладання щелепно-лицевих апаратів (репозійних, формуючих, 

заміщуючих тафіксуючих).
» 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 отриманих результатів обстежень.
® Скласти план лікування пацієнта із онкологічними захворю ваннями Щ ЛД.
• Складати план комплексного лікування хворих з пухлинами ЩЛД.
« 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. 
демонструвати:

• здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

® здатність вчитися та бути сучасно навченим.
• знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
® здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
• навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
• здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
® вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
® здатність до вибору стратегії спілкування.
• здатність працювати в команді.
® навички міжособистісної взаємодії.
• здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), орієнтацію на безпеку.
® володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами 

фахової субординації.
• здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.здатність діяти соціально
відповідально та громадянсько свідомо._________ __________________________________________

5. Організація навчання курсу
СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

№ Тема ІХсем. Лекції Практичні Самост.
з\п заняття робота

1 Анкілози скронево-нижньощелепного суглоба 
(СНІЦС): етіологія, патогенез, класифікація, 
клініка, діагностика, лікування. Досягнення 
кафедри.

4 О
J 2

2 Контрактура нижньої щелепи (н\щ): етіологія, 
класифікація, клініка, диференціальна діагностика, 
лікування, профілактика.

о 2

оЗ Вивихи н\щ: етіологія, клініка, діагностика, 
лікування.

о:> 2



4 Принцип і прийоми планування місцевопластичних 
операцій, показання, лікування хворих.

о3 2

5 Набуті дефекти і деформації губ, щік, носа, 
підборіддя: заміщення дефектів, усунення 
деформації місцевими тканинами, зокрема клаптем 
на ніжці.

о 2

б Філатовське стебло. Показання до використання 
філатовського стебла. Методи заготовки стебла, 
міграції, тренування і закриття дефекту. Вільна 
пластика шкірою та слизовою оболонкою. Дефекти 
шкіри, слизової оболонки, закриття їх вільним 
клаптем: показання.

4 3 2

7 Розвиток черепно-щелепно-лицевих деформацій, 
обстеження хворих.

оJ 2

8 Регенерація кісткової тканини щелеп. Остеогенна 
та остеоіндуктивна терапія.

оJ 2

9 Трансплантація органів і тканин. Головний 
комплекс гістосумісності, РТПГ та РГПТ. Основні 
методи попередження відторгнення 
трансплантантів. Біологічні засади та методи 
трансплантації кісткових, хрящових тканин.

4

о 2

10 Принципи і методи імплантації штучних 
конструкцій. Результати, ускладнення.

о

11 Деформації н\іц: етіологія, клініка, діагностика, 
методи кісткової пластики і показання до них.

о 2

12 Деформації верхньої щелепи (в\щ): етіологія, 
патогенез, класифікація, клініка, діагностика, 
лікування.

оJ 2

13 Дефекти в\щ: етіологія, класифікація, клініка, 
діагностика, суть методів лікування і показання до 
них.

3 2

14 Диструційно-компресійні методи лікування 
дефектів і деформацій кісток лицевого черепу. 4

3 2

15 Хірургічна підготовка порожнини рота до 
ортопедичного лікування.

ОJ 2

16 Біологічні основи стоматологічної імплантації: 
Види імплантантів. Показання, протипоказання, 
забезпечення.

оJ 2

17 Хірургічний етап стоматологічної імплантації. 
Підготовка альвеолярного паростка до імплантації. 4

оJ й
2

18 Результати, ускладнення стоматологічної 
імплантації, обстеження та їх лікування.

о 2

19 Періодонтальна хірургія, використання матеріалів і 
обладнання, техніка НРТ. 4

3 2

20 Хірургічне лікування пародонтиту: показання, 
техніка, кістково-заміщуючі матеріали. 
Ускладнення ендодонтичних втручань та їх 
хірургічне лікування.

о
J) 2

21 Хірургічне лікування больових синдромів: 
невралгії, неврити щлд.

3 2

22 Синдром больової дисфункції СНЩС. Артроскопія, 
її можливості в лікуванні хвороб СНЩС. 4

3 2

23 Післяопераційні деформації верхньої губи та 3 2



піднебіння: етіологія, патогенез, клініка, методи 
лікування.

24 Параліч мімічної мускулатури: етіологія, 
діагностика, клініка, лікування, результат. Атрофія 
обличчя: етіологія, діагностика, клініка, лікування

4 3 2

25 Мікрохірургія при дефектах кісткових тканин 
ТТТ.ТТД: сутність, показання, методи і техніка 
виконання операції. Естетична хірургія обличчя. 
Зморшки: етіологія, клініка, діагностика, методи 
лікування.

4 о:> 2

26 Нориці слинних залоз: етіологія, клініка, 
діагностика, методи лікування.

4

о;> 2

27 Диф.залік (ПМК) 2 6

Разом за IX сем. 40 80 60
№
з\п

Тема X сем. Лекції Практичні
заняття

Самост.
робота

1 Принципи організації хірургічної стоматології та 
щелепно-лицевої допомоги населенню. Загальна і 
спеціальна підготовка хворого до амбулаторної 
операції та післяопераційного періоду, 
премедикація.

о0 1

2 Наркоз, вибір методу знеболення при хірургічних 
втручаннях в умовах стаціонару, поліклініки (ЩЛД). 
Серцево-легенева реанімація.

о3 2

О5 Провідникове знеболення верхньої, нижньої щелеп і 
прилеглих м ’яких тканин.

о0 1

4 Фізіотерапія ускладнень, пов’язаних із знеболенням. о3 1
5 Перикороніт. Рентгенодіагностика затриманих зубів. 

Типове та атипове видалення зубів, ускладнення, їх 
лікування, зокрема фізіотерапевтичне. Затримані та 
напівзатримані зуби, ускладнення прорізування 
зубів.

о3 2

6 Хірургічні методи лікування періодонтиту. Гострий 
гнійний одонтогенний періостит. Діагностика 
періодонтиту. Лікування.

о 1

7 Одонтогенний гайморит. Рентгенодіагностика та 
лікування. Пластичне усунення оро-артралних 
сполучень.

о3 2

8 Гострий, хронічний остеомієліт щелеп. 
Рентгенодіагностика. Фізіотерапія і комплексне 
лікування остеомієліта.

о0 1

9 Актиномікоз, туберкульоз, сифіліс, СНІД. о3 2
10 Артрити та артрози скронево-нижньощелепного 

суглоба. Анкілози СНЩС. Пластика СНЩС.

о3 1

11 Контрактури і вивихи нижньої щелепи. Діагностика, 
хірургічне та фізіотерапевтичне лікування.

о3 2

12 Гострий і хронічний неспецифічний сіалоденіт 
(неказуальний і казуальний). Діагностика 
сіалоденітів. Комплексне лікування сіалоденітів. 
Сіалози. Лімфаденіти, аденофлегмони.

о5 1

13 Абсцеси обличчя, піднебіння, щелепно-язикового  ̂
жолобка, під’язикової ділянки. Фізіотерапія в 
лікуванні запальних процесів ЩЛД.

о0 2



14 Флегмони підщелепної, підпідборідної ділянки, 
криловидно-щелепної ділянки.

1

15 Флегмона орбіти. Флегмона вилицевої, жувальної, 
привушної ділянки. Флегмона крило-піднебінного 
простору, підскроневої та скроневої ямки.

о3 2

16 Приглоткова флегмона. Флегмона дна порожнини 
рота, язика, шиї, ангіна Джансуля-Людвіга. 
Ускладнення та їх профілактика.
Принципи лікування запальних процесів ІЦЛД.

о0 1

17 Пухлини слинних залоз. Пластичне усунення 
слинних нориць. Доброякісні пухлини м ’яких 
тканин. Судинні пухлини і родинні плями. 
Імунологічна концепція розвитку пухлин. 
Білякореневі та фолікулярні кісти щелеп.

о 2

18 Одонтома щелепи, епуліди. Діагностика 
одонтогенних пухлин. Диференціальна діагностика і 
лікування.

о0 1

19 Амелобластома, остеокластома, остеома, 
остеодисплазія, фіброзна остеодисдтрофія, 
еозинофільна гранульома, гемангіома, фіброма, 
хондрома. Рентгенодіагностика, диференціальна 
діагностика, лікування. Кісткова пластинка при 
пухлинах кісток.

о3 2

20 Рак, саркома м ’яких тканин порожнини рота і 
обличчя, кісток лицевого черепа. Пластичне 
усунення дефектів щелеп та м ’яких тканин ЩЛД.

о3 1

21 Рентгенодіагностика злоякісних пухлин, 
диференціальна діагностика, лікування.

о 2

22 Вогнепальні, невогнепальні пошкодження кісток та 
м’яких тканин лицевого скелета. Опіки і комбіновані 
пошкодження. Пластика м ’яких тканин. Фізіотерапія 
в комплексному лікуванні травм ЩЛД. 
Рентгенодіагностика пошкодження лицевого 
скелета. Комплексне лікування пошкоджень щелеп. 
Регенерація тканин ЩЛД. Пластика після 
травматичних пошкоджень обличчя.

о3 1

23 Трансплантація органів і тканин. Головний комплекс 
гістосумісності, РТПГ та РГПТ. Основні методи 
попередження відторгнення трансплантантів.

о 2

24 Хірургічна підготовка порожнини рота до 
протезування. Пластика альвеолярного паростка 
щелеп. Стоматологічна імплантація.
Хірургічні методи лікування пародонтиту, 
ускладнень ендодонтичних втручань. Пластика 
м ’яких тканин перед протезуванням.

о3 * 1

25 Пластика естетична хірургія м ’яких тканин і кісток 
лицевого черепу. Дефект м ’яких тканин і заміщення 
їх місцевими тканинами, шкірними клаптями, 
стеблом Філатова.

о3 2

26 Дефекти, деформації кісток лицевого скелета; 
діагностика і методи лікування дефектів, деформацій 
щелеп.

■ь

о0 1
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Разом за X сем. 80 40
ВСЬОГО ЗА РІК 40 160 100

Тематичний план лекцій з дисципліни хірургічна стоматологія  
Для студентів 5 курсу 9 семестру
МАЕМ 2020-21 н.р.______________________________________________

№
з/
п

Тема
К-ть

годин

1,2
Цілі та завдання відновної та пластичної хірургії. Місцевопластичні 
операції у щелепно-лицевій ділянці. Принципи планування, методи та 
прийоми місцевопластичних операцій.

4

3,4
Набуті дефекти і деформації губ, щік, носа, підборіддя; заміщення 
дефектів, усунення деформацій місцевими тканинами, зокрема клаптем 
на ніжці. Пластика філатовським стеблом.

4

5,6
Біологічні основи вільної пересадки тканин. Пластика шкірою та 
слизовою оболонкою, кісткова пластика: види та принципи їх 
застосування.

4

7,8
Аномалії та деформації щелегт, класифікація, клініка, діагностика, 
лікування.

4

9,
10

Анкілози скронево-нижньощелепного суглоба. Контрактура нижньої 
щелепи. Синдром больової дисфункції СНЩС. Етіологія, патогенез, 
класифікація, клініка, діагностика та лікування.

4

11
12

Вроджені вади та незрощення на обличчі: етіологія, патогенез, клініка, 
діагностика, методи лікування. 4

13
14

Хірургічна підготовка порожнини рота до ортопедичного лікування. 
Вертикальна дистракція альвеолярного відростка. Синусліфтинг. 
Вестибулопластика. Біологічні основи стоматологічної імплантації: 
показання, протипоказання.

4

15
16

Пародонтальна хірургія. Ускладнення ендодонтичних втручань та їх 
хірургічне лікування. Спрямована тканинна регенерація.

4

17
18

Захворювання і пошкодження трійчастого і лицевого нервів. Параліч 
мімічної мускулатури. Атрофія обличчя. Етіологія, патогенез, клініка, 
консервативні та хірургічні методи лікування.

4

19
20

Мікрохірургія при дефектах м 'яких і кісткових тканин щлд: сутність, 
показання, методи і техніка виконання операцій. Естетична хірургія 
обличчя. Зморшки: етіологія, клініка, діагностика, методи лікування.

4

Разом годин: 40

Тематичний план практичних занять 
з дисципліни хірургічна стоматологія
Для студентів 5 курсу 9 семестру ГГВНЗ М АЕМ  2020-21 н.р.

№ Тема Годи
з\н * ни



1 Анкілози скронево-нижньощ елепного суглоба (СНПДС): етіологія, 
патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування. Досягнення

кафедри.
2 Контрактура нижньої щелепи (н\щ): етіологія, класифікація, клініка, 

диференціальна діагностика, лікування, профілактика.

о

О
.3 Вивихи н\щ: етіологія, клініка, діагностика, лікування. о

4 Принцип і прийоми планування місцевопластичних операцій, 
показання, лікування хворих.

О

5 Набуті дефекти і деформації губ, щік, носа, підборіддя: заміщення 
дефектів, усунення деформації місцевими тканинами, зокрема клаптем

на ніжці.

о_■)

6 Філатовське стебло. Показання до використання філатовського стебла. 
М етоди заготовки стебла, міграції, тренування і закриття 

дефекту.Вільна пластика шкірою та слизовою оболонкою. Дефекти 
шкіри, слизової оболонки, закриття їх вільним клаптем: показання.

о
0

7 Розвиток черепно-щ елепно-лицевих деформацій, обстеження хворих. о
3

8 Регенерація кісткової тканини щелеп. Остеогенна та остеоіндуктивна
терапія.

о

9 Трансплантація органів і тканин. Головний комплекс гістосумісності, 
РТПГ та РГПТ. Основні методи попередження відторгнення 

тр ан сп л ан татів . Біологічні засади та методи трансплантації кісткових,
хрящових тканин.

о

10 Принципи і методи імплантації штучних конструкцій. Результати,
ускладнення.

11 Деформації н\щ: етіологія, клініка, діагностика, методи кісткової
пластики і показання до них.

о

12 Деформації верхньої щелепи (в\щ): етіологія, патогенез, класифікація,
клініка, діагностика, лікування.

13 Дефекти в\щ: етіологія, класифікація, клініка, діагностика, суть методів
лікування і показання до них.

о

14 Диструційно-компресійні методи лікування дефектів і деформацій
кісток лицевого черепу.

о

15 Хірургічна підготовка порожнини рота до ортопедичного лікування. о

16 Біологічні основи стоматологічної імплантації: Види імплантантів. 
Показання, протипоказання, забезпечення.

о



17 Хірургічний етап стоматологічної імплантації. Підготовка 
альвеолярного паростка до імплантації.

о

18 Результати, ускладнення стоматологічної імплантації, обстеження та їх
лікування.

о
J

19 П еріодонтальна хірургія, використання матеріалів і обладнання,
техніка НРТ.

о
J

20 Хірургічне лікування пародонтиту: показання, техніка, кістково- 
заміщуючі матеріали. Ускладнення ендодонтичних втручань та їх

хірургічне лікування.

О
J

21 Хірургічне лікування больових синдромів: невралгії, неврити щлд. О

22 Синдром больової дисфункції СНЩ С. Артроскопія, її можливості в
лікуванні хвороб СНЩ С.

О
J

23 Післяопераційні деформації верхньої губи та піднебіння: етіологія, 
патогенез, клініка, методи лікування.

О
J

24 Параліч мімічної мускулатури: етіологія, діагностика, клініка, 
лікування, результат. Атрофія обличчя: етіологія, діагностика, клініка,

лікування

О
J

25 М ікрохірургія при дефектах кісткових тканин Щ ЛД: сутність, 
показання, методи і техніка виконання операції.Естетична хірургія 

обличчя. Зморшки: етіологія, клініка, діагностика, методи лікування.

О

26 Нориці слинних залоз: етіологія, клініка, діагностика, методи
лікування.

3

27 Диф.залік (ПМК) 2

Разом 80

Тематичний план практичних занять 
з дисципліни хірургічна стоматологія  
Для студентів 5 курсу 10 семестру 2020-2021 н.р.

№
з\н

Тема Годин
и

1 Принципи організації хірургічної стоматології та щ елепно-лицевої 
допомоги населенню. Загальна і спеціальна підготовка хворого до 
амбулаторної операції та післяопераційного періоду, премедикація.

3

2 Наркоз, вибір методу знеболеиня при хірургічних втручаннях в умовах 
стаціонару, поліклініки (Щ ЛД). Серцево-легенева реанімація.

3



о5 Провідникове знеболення верхньої, нижньої щелеп і прилеглих м ’яких 
тканин.

3

4 Фізіотерапія ускладнень, пов’язаних із знеболенням. 3

5 Перикороніт. Рентгенодіагностика затриманих зубів.

Типове та атипове видалення зубів, ускладнення, їх лікування, зокрема 
фізіотерапевтичне. Затримані та напівзатримані зуби, ускладнення 
прорізування зубів.

3

6 Хірургічні методи лікування періодонтиту. Гострий гнійний 
одонтогенний періостит. Діагностика періодонтиту. Лікування.

3

7

8

Одонтогенний гайморит. Рентгенодіагностика та лікування. Пластичне 
усунення оро-артралних сполучень.

3

Гострий, хронічний остеомієліт щелеп. Рентгенодіагностика. 
Фізіотерапія і комплексне лікування остеомієліта.

о5

— 
] 

чо~
І 

о
! 1 1

Актиномікоз, туберкульоз, сифіліс, СНІД. 3

Артрити та артрози скронево-нижньощелепного суглоба. Анкілози 
СНЩС. Пластика СНЩ С.

3

11 Контрактури і вивихи нижньої щелепи. Діагностика, хірургічне та 
фізіотерапевтичне лікування.

о3

12 Гострий і хронічний неспецифічний сіалоденіт (неказуальний і 
казуальний). Діагностика сіалоденітів. Комплексне лікування 
сіалоденітів. Сіалози. Лімфаденіти, аденофлегмони.

3

13 Абсцеси обличчя, піднебіння, щелепно-язикового жолобка, п ід’язикової 
ділянки. Фізіотерапія в лікуванні запальних процесів ЩЛД.

3

14 Флегмони підщелепної, підпідборідної ділянки, криловидно-щелепної 
ділянки.

3

15 Флегмона орбіти. Флегмона вилицевої, жувальної, привуш ної ділянки. 
Флегмона крило-піднебінного простору, підскроневої та скроневої 
ямки.

3

16 Приглоткова флегмона. Флегмона дна порожнини рота, язика, шиї, 
ангіна Джансуля-Людвіга. Ускладнення та їх профілактика.

Принципи лікування запальних процесів ЩЛД.

3

17 Пухлини слинних залоз. Пластичне усунення слинних нориць. 
Доброякісні пухлини м ’яких тканин. Судинні пухлини і родинні плями. 
Імунологічна концепція розвитку пухлин. Білякореневі та фолікулярні 
кісти щелеп.

3



18 Одонтома щелепи, епуліди. Діагностика одонтогенних пухлин. 
Диференціальна діагностика і лікування.

3

19 Амелобластома, остеокластома, остеома, остеодисплазія, фіброзна 
остеодисдтрофія, еозинофільна гранульома, гемангіома, фіброма, 
хондрома. Рентгенодіагностика, диференціальна діагностика, лікування. 
Кісткова пластинка при пухлинах кісток.

3

20 Рак, саркома м ’яких тканин порожнини рота і обличчя, кісток лицевого 
черепа. Пластичне усунення дефектів щелеп та м ’яких тканин ЩЛД.

3

21 Рентгенодіагностика злоякісних пухлин, диференціальна діагностика, 
лікування.

3

22 Вогнепальні, невогнепальні пошкодження кісток та м ’яких тканин 
лицевого скелета. Опіки і комбіновані пошкодження. Пластика м ’яких 
тканин. Фізіотерапія в комплексному лікуванні травм ЩЛД. 
Рентгенодіагностика пошкодження лицевого скелета. Комплексне 
лікування пош коджень щелеп. Регенерація тканин Щ ЛД. Пластика після 
травматичних пошкоджень обличчя.

3

23 Трансплантація органів і тканин. Головний комплекс гістосумісності, 
РТПГ та РГПТ. Основні методи попередження відторгнення 
трансплантантів.

3

24 Хірургічна підготовка порожнини рота до протезування. Пластика 
альвеолярного паростка щелеп. Стоматологічна імплантація.

Хірургічні методи лікування пародонтиту, ускладнень ендодонтичних 
втручань. П ластика м ’яких тканин перед протезуванням.

3

25

і

Пластика естетична хірургія м ’яких тканин і кісток лицевого черепу. 
Дефект м ’яких тканин і заміщення їх місцевими тканинами, шкірними 
клаптями, стеблом Філатова.

3

26 Дефекти, деформації кісток лицевого скелета; діагностика і методи 
лікування дефектів, деформацій щелеп.

3

27 Диф.залік 2

Разом 80

Тематичний план самостійної поза аудиторної роботи студентів (СРС) та її 
контроль.

Тематичний план самост ійної поза аудиторної робот и студентів (СРС) за IX  семестр

1. Хірургічні методи лікування захворювань СНТЦС, 
пластика СНЩС.

4
*

Написання рефератів, 
презентація

2. Синдром больової дисфункції СНЩС. 4 Написання рефератів,



презентація
3. Хірургічні методи лікування контрактури 

нижньої щелепи.
4 Написання рефератів, 

презентація
4. Пластика м ’яких тканин Щ ЛД місцевими 

тканинами.
4 Написання рефератів, 

презентація
5 Пластика м ’яких тканин ЩЛД клаптем на 

ніжці.
4 Написання рефератів, 

презентація
6 Пластика м ’яких тканин ЩЛД стеблом 

Філатова
4 Написання реферати?, 

презентація
7 Пластика м ’яких тканин ЩЛД вільними 

шкірними клаптями.
4 Написання рефератів, 

презентація
8. Мікрохірургія тканин ЩЛД . 4 Написання рефератів, 

презентація
9 Регенерація тканин. Біологічні основи 

остеогенезу.
4 Написання рефератів, 

презентація
10 Пластика кісткових тканин ЩЛД, 

автокісткова пластика.
4 Написання рефератів, 

презентація
11 Біологічні основи імплантації штучних зубів. 

Підготовка альвеолярного паростка до 
імплантації.

4 Написання рефератів, 
презентація

12 Методи та матеріали для проведення 
імплантації.

2 Написання рефератів, 
презентація

13. Остеоінтеграція. Остеогенні, остеоіндуктивні, 
остеокондуктивні та кістково-заміщуючі 
матеріали.

2 Написання рефератів, 
презентація

14. Пародонтальна хірургія. Направлена 
регенерація кісткової тканини. Мембранна 
техніка.

2 Написання рефератів, 
презентація

15. Пластичне усунення нориць слинних залоз. 2 Написання рефератів, 
презентація

16. Дистракційно-компресійний метод. 
Біологічні засади, обладнання, методи.

2 Написання рефератів, 
презентація

17. Підготовка до диф.заліку 6 Навчальні матеріали
Всього 60

Тематичний план самост ійної поза аудиторної робот и студентів (СРС) за X  семестр

1. Сучасні види наркозу, що використовуються 
при хірургічних втручаннях в умовах 
стаціонару.

4 Написання рефератів, 
презентація

2. Методики хірургічних втручань при лікуванні 
хронічних запальних процесів періодонту.

4 Написання рефератів, 
презентація

3. Пластика СНЩ С при захворюваннях СНЩС. 4 Написання рефератів, 
презентація

4. Сучасні методи лікування сіалоденітів та 
сіалозів.

4 Написання рефератів, 
презентація

5. Фізичні методи лікування при гнійно- 
некротичних запальних процесах клітковини.

4 Написання рефератів, 
презентація

6. Сучасні методи діагностики при злоякісних 
пухлинах в порожнині рота.

4 Написання рефератів, 
презентація



7. Види кісткового матеріалу та хірургічні 
методи пластики альвеолярного відростку 
щелепи.

4 Написання рефератів, 
презентація

8. Хірургічні методики лікування деформації 
щелеп.

4 Написання рефератів, 
презентація

9. Попередження ускладнень при 
трансплантації органів та тканин в 1ДЛД.

4 Написання рефератів, 
презентація

10. Підготовка до диф.заліку 4 Навчальні матеріали

Всього 40 
Разом 100

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

6. Система оцінювання курсу
Загальна 
система 
оцінював 
пя 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 
ш кала

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

1 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 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
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, іцо 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 1 18 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

3
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

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 завдання 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 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)
1 .“Руководство по челюстію-лицевойхирургии и хирургическойстоматологии” А. А. Тимофеев, 
Киев, “ЧевонаРута-Турс” 2002г.
2.“Клиническая оперативнаячелюстно-лицеваяхирургия” под ред. Н.М.Александрова, Ленинград, 

“Медицина” 1985г.
3. «Тесты контроля знаний по специальности челюстно-лицевая хирургия и хирургическая

стоматология»., А.А.Тимофеев.,
000«Червона Рута-Турс»., Киев., 2010 г. *
4. “Стоматологія надзвичайних ситуацій з курсом військової стоматології'” Г.П.Рузін., В.П.Голік.,



С.Г.Демяник., О.В.Рибалов, Вінниця, «Нова Книга», 2008р.
1. Афанасьев В.В. Хирургическая стоматология. -  Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2010. -  880 с.
2. Афанасьев В.В. Нома (Водяной рак, Cancer aquaticus, Cancer oris). - Издательство:Триада 

Тверь, 2009. -  96 с.
3. Бернадський Ю.Й. Основи щелепно-лицевої хірургії і хірургічної стоматології. К. Спалах, 

2003,- 512 с.
4. Вернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии: Учеб. 

пособие, 3-є изд., перераб. и доп. - Витебск: Белмедкнига, 1998.-416 с.
5. Вагнер В.Д. Пособие по стоматологии. - М., Н.Новгород: Мед. книга; НГМУ, 2000. - 264 с.
6. Гнатышак А.И. Общая клиническая онкология. - Львов, 1988. - 233 с.
7. Горішний Б.М., Рибалов О.В., Саяпіна JIM. Щелепно-лицьова хірургія екстремальних 

ситуащй. - Полтава, 2000. - 221 с.
8. Руководство по хирургической стоматологии. Под. ред. Евдокимова А.И. - М.: Медицина, 

1972.- 584с.
9. Заболевания слизистой оболочки полости рта и губ. / Под ред. Е.В.Боровского, A.J1. 

Машкиллейсона. - М. Медпресс, 2001. - 320 с.
10. Ломницкий 1.Я. Пропедевтика хірурічної стоматології Львів, 108 с.
11. Максименко П.Т. Медикаментозная патология в стоматологии -  Полтава, 2001. - 138 с.
12. Маланчук В.О., Копчак A.B. Доброякісні пухлини та пухлиноподібні ураження щелепно- 

лицевої ділянки та шиї / Навчальний посібник. -  K.: Видавничий дім «Асканія», 2008. -  320 с.
13. Основи стоматології/Под ред. В.О.Маланчука. -  K.: Медицина, 2009.-591 с.
14. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: В 2-х темах. / 

Под ред. В.М.Безрукова, Т.Г.Робустовой. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Медицина, 2000. -  
776 с.

15. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: В 2-х томах. Т. 2 
/ Под ред. В.М.Безрукова, Т.Г.Робустовой. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Медицина, 2000. - 
488 с.

16. Стоматология: Учебник / Под ред.Т.Г. Робустовой. - М.: Медицина, 2008. -816 с.
17. Тимофеев A.A. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. - 

К.: Червона Рута-Турс, 2004. - 1061 с.
18. Хирургическая стоматология: Учебник / Под ред.Т.Г. Робустовой. - М.: Медицина, 1999. - 576 

с.
19. Хирургическая стоматология в схемах и таблицах: Учеб. пособие для студентов и врачей- 

интернов / Г.П.Рузин, A.A. Дмитриева - Харьков: ХГМУ, 2001. - 108 с.

7.2.Додаткова література
1. Баранцев A.B. Опыт организации кабинета экстренной стоматологической помощи на базе 

отделения челюстно-лицевой хирургии Стоматология. 1996. - №1. - С. 67-68.
2. Вернадский К).П., Вернадская Г.ГІ. Врач и больной в стоматологии .- Киев: Здоровья, 1990. 

-152с.
3. Заксон М.Л., Козлюк В.И., Возный Ф.Ф. Стоматологам о деонтологии . - Киев: Здоровья, 

1989.- 67 с.
4. 4. Леонтьев В.К. Модель организации стоматологической службы региона в условиях 

перехода к рынку. Вопросы организации й экономики в стоматологии. - Екатеринбург, 1994. 
-С. 3-7.

5. Лурье Т.М. Врачебно-трудовая экспертиза в стоматологии - М.: Медицина, 1984. - 144 с.
6. Лурье Т.М., Семкин В.А., Алимский A.B. Принципы организации кабинета реабилитации в 

стоматологии. Стоматология. - 1994. - № 4. -  С. 73-75.
7. Маланчук В.А. Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология в Украине.

Укр.мед.часопис. - 1998. - №1. - С. 24-29.
8. Основы организации стоматологической помощи населенню / Под ред. Г.Н.Пахомова. - М.: 

Медицина, 1983.- 206 с.
9. Руководство по хирургической стоматологии й челюстно-лицевой хирургии / Под ред. 

В.М.Безрукова, Т.Г.Робустовой, - М.: Медицина, 2000. - С. 29-40.
10. Рыбаков А.И. Основы стоматологической профилактики. М: Медицина, 1968. -  166 с.
11. Рузин Г.П., Бурых М.П. Основы технологии операций в хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии . - Харьков, 2000. - 291 с.
12. Свадковский Б.С. Учебное пособие по судебно-медицинской стоматологии - М.:

_____ Медицина, 1974. -  175с.______________________________________________________________ |



13. Воробьев Ю.И., Лесняк В.М. Компьютерная томография в диагностике заболеваний 
челюстно-лицевой области / /  Стоматология.-1988. -№2. - С. 89-91.

14. Воробьев Ю.И. Рентгенография зубов й челюстей,- М.: Медицина, 1989. 175 с.
15. Кузнецов С.В., Иорданишвили А.К. Компьютерная томография в диагностике основных 

стоматологических заболеваний. Вестн. рентгенологии и радиологии. - 1996. - №1. - С. 38- 
40.

16. Новоселов Р.Д. Особенности обследования больного в клинике хирургической 
стоматологии. Хирургическая стоматология. -М.: Медицина, 1981.-С. 37-46.

17. Прохончуков A.A., Логинова Н.К., Жижина H.A. Функциональная диагностика в 
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