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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Виробнича лікарська практика
Викладач (-і) Ас. Шабранська Валентина Володимирівна
Контактний телефон викладача
E-mail викладача forum-for-mei®,bigmir.net
Формат дисципліни Нормативна
Обсяг дисципліни 120 академічних годин, або 4 кредити ЄКТС.

3 них: ЗО годин -  аудиториях (ЗО годин 
практичних занять) та 90 годин СРС (самостійної 
роботи студентів).

Тривалість практичного заняття -  3 академічні 
години (10 занять) у 6 семестрі

Самостійна робота студентів -  90 години у 6 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, Минт, 
Джитси, Тиимс, Вайбер, Фейсбук, Циско вебекс).
Обмін завданнями через електрону пошту, Вандрайв

2. Анотація до курсу

Відповідно до навчального плану проходження виробничої лікарської 
практики для студентів 3 курсу стоматологічного факультету передбачено в 
тому випадку, коли студентом набуті знання з основних клінічних дисциплін 
(пропедевтики терапевтичної стоматології, терапевтичної стоматології, 
пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології, профілактики 
стоматологічних захворювань, фармакології).

Виробнича лікарська практика проводиться залученням студентів в 
якості помічника лікаря терапевта-стоматолога у терапевтичному відділенні 
стоматологічної поліклініки.

Виробнича лікарська практика є складовою частиною терапевтичної 
стоматології -  дисципліни, методи якої спрямовані на збереження 
стоматологічного здоров’я порожнини рота людей, профілактику виникнення 
хвороб пародонта та слизової оболонки порожнини рота.

Проходження виробничої лікарської практики передбачає засвоєння 
теоретичного матеріалу щодо особливостей роботи лікаря-стоматолога та 
основних маніпуляцій і їх відпрацювання під контролем керівника (у вигляді 
практичних занять та консультацій); самостійної роботи студента у 
стоматологічних відділеннях та закріплення отриманих знань і умінь у вигляді 
самостійних чергувань, підготовки до практичних занять, засвоєння 
практичних навичок, заповнення основної звітньої документації, 
індивідуальної роботи та підготовки до підсумкового контролю знань.

3. Мета та цілі курсу
Головна мета практики з терапевтичної стоматології та профілактики є оволодіння 

студентами навичками помічника лікаря-стоматолога терапевтичного відділення, формами 
та методами організації праці в стоматологічних закладах, формування на основі отриманих 
знань професійних вмінь та навичок щодо прийняття самостійного рішення з питань 
діагностики та лікування основних стоматологічних захворювань, виховання постійної 
потреби систематичного поновлення своїх знань.

4. Результати навчання (компетентності)
Результати навчання Методи навчання

Володіти сучасними методами 
профілактики, діагностики та

Практичні зайяття, усне опитування, тести, діалог 
з здобувачами вищої освіти, творчі роботи зі



лікування одонтопатологій твердих створенням мультимедійних презентацій та їх
тканин зубів 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.
] 1. 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 досліджень.
3. Встановленн я клінічного діагнозу стоматологіч ного захворювання.
4. Діагностуван ня невідкладних станів.
5. Планування та проведення заходів профілактики стоматологічних захворювань.
6. Визначення характеру та принципів лікування стоматологічних захворювань
7. Визначення необхідного режиму праці та відпочинку, дієти при лікуванні стоматологічних 
захворювань.
8. Виконання медичних та стоматологічних маніпуляцій
9. Проведення лікування основних стоматологічних захворювань.
10. Оцінювання впливу навколишньо го середовища на стан здоров'я населення 
(індивідуальне,сімейне, популяційне)
11. Ведення медичної документації
12. Опрацювали я державної, соціальної та медичної інформації.

*

5. Організація навчання курсу



Орієнтований структурований план проходження виробничої лікарської практики для 
студентів 3-го курсу стоматологічних факультетів

Структура виробничої 
практики

Кількість годин/ 
кредитів ECTS

Рік навчання Вид контролю

Змістовний модуль 1. 
Профілактика 
стом ато л огічн их 
захворювань.

15/45/2 3-й Поточний контроль.

Змістовний модуль 2.
Терапевтична
стоматологія.

15/45/2 3-й Поточний контроль.

Усього 120/4 Дифзалік

Тематичний план аудиторних занять з лікарської виробничої практики иа 3 курсі, 6

семестрі 2020-2021 н.р.

№№
з/п

Г один

1 Невідкладна допомога при непритомності, то ц і, алергічних реакціях, 
гіпертонічному кризі пацієнта на стоматологічному прийомі. Надання 
невідкладної допомоги пацієнту з гострим гнійним пульпітом, гострим гнійним 
періодонтитом. Знати правила техніки безпеки при роботі в стоматологічному 
кабінеті.

3

2 Об’єктивне обстеження пацієнта на стоматологічному прийомі у лікаря 
стоматолога-терапевта. Оцінка отриманих даних. Проведення додаткових 
методів обстеження. Обґрунтування та формулювання клінічного діагнозу.

3

о
J Заповнення амбулаторної карти стоматологічного хворого, запис зубної 

формули, виписування направлень в фізіотерапевтичний кабінет, на рентген- 
обстеження. Виписати рецепти призначених лікарських препаратів.

3

4 Трактування загальних принципів лікування хворого на карієс, пульпіт, 
періодонтит. Проведення вибору раціонального методу лікування карієсу, 
пульпіту, періодонтиту з використанням нових матеріалів, методик та 
технологій. Аналіз віддалених результатів лікування карієсу, пульпіту, 
періодонтиту.

3

5 Проведення диференційної діагностики початкового карієсу з некаріозними 
ураженнями, середнього карієсу з хронічним періодонтитом, гострого глибокого 
карієсу з гіперемією пульпи зуба та хронічними формами пульпіту, гострого 
гнійного пульпіту з невралгією трійчастого нерву і гострим гайморитом; 
пульпіту з періодонтитом.

3

6 Проведення знеболення (аплікаційне, ін’єкційне) твердих тканин зуба та пульпи. 
Проведення знеболення та застосування різних його видів 
(внутрішньопульпарне, спонгіозне, інтралігаментарне).

3

7 Проведення ендодонтичних маніпуляцій: розкриття верхівкового отвору для 
створення відтоку ексудату при гострих формах та загостренні хронічного 
верхівкового періодонтиту; механічна обробка та розширення кореневих каналів 
step-back,crown-dawn техніками. Визначення довжини кореня і кореневого 
каналу за рентгенівським знімком, за допомогою апекс-локатора.

3

8 Проведення обчислення розповсюдженості, інтенсивності та приросту 
інтенсивності карієсу. Оцінка ефективності проведення гігієни порожнини рота. 
Проведення визначення гігієнічного індексу за Федоровим-Володкіною та оцінка 
стану гігієни порожнини рота.

3



Проведення професійної чистки зубів: видалення надясенного та підясенного 
зубного каменю ручним методом і за допомогою скейлера; медикаментозної 
обробки зубо-ясенних кишень та слизової оболонки порожнини рота; покриття 
зубів фтор-лаком, рем-терапії. Надання рекомендацій по гігієні порожнини рота 
з урахуванням індивідуальних особливостей хворого

9 Призначення по показанням фізичних методів під час комплексного лікування та 
профілактики карієсу і некаріозних уражень.
Проведення бесіди, лекції на санітарно-просвітницьку тему.

3

10 Дифзалік 3
Всього ЗО

Самостійна робота -  відпрацювання практичних навичок, оформлення щоденників 
прийому хворих.

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» -  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).
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

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 /2 153 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 з д 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 занятгі. Засвоєння тем, які виносяться лише на 
самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового модульного контролю.

Таблищі 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

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 пікали -  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.

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 змістові« модулів.

7. Політика курсу
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄК'ГС) 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 література:
1. Профілактика стоматологічних захворювань: підруч. для студ. вищих 
мед. навч. закл. / Л.Ф. Каськова, Л.І. Амосова, О.О. Карпенко [та ін.]; за ред. проф. 
Л.Ф. Каськової. -X .: Факт, 2011. -392с.
2. Терапевтична стоматологія дитячого віку Томі: підруч. / Л.О. Хоменко, 
Ю .Б.Чайковський, Н.І.Смоляр [та ін.]; за ред. проф. Л.О. Хоменко. -  K.: Книга 
плюс, 2014,-432 с.
3. Терапевтична стоматологія дитячого віку Том 2: підруч. / Л.О. Хоменко, 
Ю .Б.Чайковський, О.В. Савичук [та ін.]; за ред. проф. Л.О. Хоменко. -  K.: Книга 
плюс, 2016,- 328 с.
4. Пропедевтика терапевтичної стоматології [Текст]: підруч. для студ. 
стом. факул. виїц. навч. закл. МОЗ України / Марченко 1.Я., Назаренко З.Ю., 
Павленко С.А. та ін..; під заг. ред. І.М. Ткаченко; ВДНЗУ «УМСА» -  Полтава: ТОВ

«АСМІ», 2016 р .-4 3 9 с .
5. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) / A.B. 
Борисенко, Л.Ф. Сідельнікова, МЛО. Антоненко, ІО.Г. Коленко, О.О. Шекера. -  
Київ, 2011. -  512с.
6. 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 .-6 8 0  с.
Допоміжна література:

• Терапевтическая стоматология детского возраста. / Под редакцией проф. Л.А. 
Хоменко. - Київ: Книга плюс, 2007,- 815с.

в Производственная практика по профилактике стоматологических заболеваний: 
уч.пособ. / Л.Ф. Каськова, С.Ч. Новикова, Л.И. Амосова, О.А.Карпенко, Н.М. 
Аноприева -  Полтава, 2016. -  218 с.

® Современные средства экзогенной профилактики заболеваний полости рта / 
Л.А. Хоменко, Н.В. Биденко, Е.И. Остапко, В.И. Шматко -  Киев: Книга плюс, 
2001 .-2 0 8 с .

в Каськова Л.Ф. Профілактика стоматологічних захворювань (збірник тестових 
завдань для диференційованого тестового контролю знань студентів 3 курсу) / 
Л.Ф. Каськова, С.Ч. Новікова, O.E. Абрамова. -  Полтава, 2011. -  107 с.

®KaskovaL.F. A prevention o f dental diseases (workbook o f tests for 3 course 
students) / L.F. Kaskova, S.C. Novikova, N.M. Anoprieva -  Полтава, 2016. -125c.

©Терапевтична стоматологія: підручник у 2 т. / [А.К. Ніколішин, В.М. Ждан, 
A.B. Борисенко та ін.] /  За редакцією А.К. Ніколішина. -  T.l. -  Вид. 2. -  
Полтава: Дивосвіт, 2007. -  392 с.

• Беєр Р. Ілюстрований довідник з ендодонтії / За ред. А.В.Борисенко. / Р. Беєр, 
М.А. Бауман, A.M. Кієльбаса -  М.: МЕДпресс-информ, 2008. -  240 с.

• Борисенко A.B., Неспрядько В.П. Композиционные пломбировочные и 
облицовочные материалы в стоматологии. / A.B. Борисенко, В.П. Неспрядько -  
Киев: Книга-плюс, 2002. -  224 с.

в М атеріалознавство у стоматології. / Під заг. ред. проф. М.Д. Короля. 
Навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів. -  Вінниця: 
Нова книга, 2008. -  240 с.: Іл.

«Николаев А. И. Фантомный курс терапевтической стоматологии / А. И. 
Николаев, Л. М. Цепов. -  М.: МЕДпресс-информ, 2010. -  432 с.

• Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология: [учеб. пособ.] / 
А.И. Николаев, Л.М. Ц епов- М.: МЕДпресс-информ, 2010. -  924 с.

»Николишин А.К. Современная эндодонтия практического врача / А.К.
Николишин. -  4-е изд., перераб. и доп. -  Полтава: Дивосвіт, 2007. 236 с.__________



9 Терапевтична стоматологія: підручник у 2 т. / [А.К. Ніколішин, В .M. Ждан,
A.B. Борисенко та ін.] / За редакцією А.К. Ніколішина. -  T.l. -  Вид. 2. -  Полтава: 
Дивосвіт, 2007. -  392 с.
• Терапевтична стоматологія: підручник у 4 т. Фантомний курс / [М.Ф. 
Данилевсышй, A.B. Борисенко, A.M. Політун та ін.] / За редакцією A.B. 
Борисенка. -  Т 1. -  K.: Медицина, 2009. -  400 с.
® Производственнаяврачебная практика по терапевтическойстоматологии: уч.
пособ. /Є.В.Ковальов, Лобач JI.M. Полтава, 2010. -  170с.

• Врачебная практика по терапевтической стоматологии. Учебное пособие 
[Е.В.Павленкова, С.А. Павленко, А.І. Сидорова и др.] -Полтава: 2017. -  151с.

• Николаев А. И. Фантомный курс терапевтическойстоматологии / А. И. 
Николаев, Л. М. Цепов. -  М.: МЕДпресс-информ, 2010. -  432 с.
в Николаев А.И. Практическаятерапевтическаястоматология: [учеб. пособ.]
/ А.И. Николаев, Л.М. Ц епов- М.: МЕДпресс-информ, 2010. -  924 с.

Інф орм аційні ресурси
- Інтернет каталоги і колекції посилань.
- Медичні web- сервери і web-сторінки:

MedWedi.ru -  портал безкоштовної медичної літератури
Dic.academic.ru -  словники і енциклопедії
Mediclab (medical information portal)
http: w w w .Swissimplant.ru/ glossary.php
w ww .wikident.ru/ index.php
w ww .eurolab.ua/ encyclopedia

MedUniver.com
Medical.diss.com

- http://nashol.com/2011041354397/propedevtika-stomatologicheskih
- zabolevanii-skorikova-l-a-volkov-v-a-bajenova-n-p.html
- http://www.boolcsmed.com/stomatologiva/2393-propedevtika
- stomatologicheskih-zabolevaniy-skorikova.html
- http://dental-ss.org.ua/load/kniga stomatologia/terapevticheskaia/8.
- http ://www. sto matkni ga.ru/index. php? start=4 8.
- http://stomatbook.blogspot.eom/p/blog-page 14.html.

- http://www.mosdental.ru/Pages/Page28.1 .html.
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