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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Виробнича стоматологічна практика.
Викладач (-і) К.м.н., ас. Колосова Катерина Юріівна
E-mail викладача forum-for-me@biumir.net
Формат дисципліни Нормативна
Обсяг дисципліни 150 академічних годин, або 5 кредитів СКТС.

З них: ЗО годин -  аудиториях(30 годин 
практичних занять) та 120 годин СРС (самостійної
роботи студентів).

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

Самостійна робота студентів -  120 годин у 10 
семестрі._________________________

Посилання на сайт дистанційного 
навчання

Веб конференції в різних програмах (Зум, Скайп, 
Миит, Джитси, Тнимс, 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. А нога ція до курсу
Навчальна дисципліна «Виробнича стоматологічна практика» вивчає клінічну 

картину, діагностику та методи лікування захворювань твердих тканин зубів, тканин 
пародонту та слизової оболонки порожнини рота, язика і губ, патології прикусу та 
тканин Щ ЛД з урахуванням вікових особливостей дитини та вплив даних 
захворювань на організм в цілому. Сприяє формуванню спеціальних (фахових) 
компетенцій у студентів, які вони зможуть використати у процесі роботи 
безпосередньо біля крісла пацієнта. Під час практичних занять студенти 
відпрацьовують вивчені практичні маніпуляції щодо діагностики та лікування 
основних стоматологічних захворювань дитячого населення.

Програма практики представлена одним модулем: «Виробнича стоматологічна 
практика з дитячої стоматології», який розподілений на 3 змістовних модулі:

змістовий модуль 1. Виробнича стоматологічна практика з дитячої 
терапевтичної стоматології;

змістовий модуль 2. Виробнича стоматологічна практика з ортодонтії; 
змістовий модуль 3. ЕЗиробнича стоматологічна практика з дитячої хірургічної

стоматології.____________________________________________________________________________
____________________________________ 3. Мета га цілі курсу_________________________________

Мета проведення виробничої стоматологічної практики з дитячої 
стоматології полягає у закріпленні практичних навичок у межах цілей, визначених у 
освітньо-професійній програмі підготовки фахівців. М етою є оволодіння студентами 
навичками діагностики, диференційної діагностики та лікування стоматологічних 
захворювань у дітей різного віку на підставі вивчення їх етіології, патогенезу, 
клінічних проявів, способів діагностики і диференційної діагностики, методів 
лікування, вибору та застосування сучасних стоматологічних матеріалів і лікарських 
засобів.

Fia підставі кінцевих цілей до циклу та розділів сформульовані конкретні цілі 
у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої 
мети проходження практики.

® виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми у 
дітей при стоматологічних захворюваннях за стандартними методиками, 
використовуючи дані анамнезу хворого, дані огляду, знання про людину, її органи і 
системи, для встановлення вірогідного нозологічного або попереднього клінічного 
діагнозу;

» збирати інформацію про загальний стан пацієнта, оцінювати 
психомоторний та фізичний розвиток дитини, стан щелепно-лицевої ділянки; 

_________« призначати та аналізувати (обов'язкові та за вибором) додаткові методи
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обстеження дітям з стоматологічною патологією для проведення диференційної 
діагностики;

* визначати остаточний клінічний діагноз, дотримуючись етичних і 
юридичних норм, шляхом прийняття обгрунтованого рішення та логічного аналізу 
отриманих суб’єктивних і об 'єктивних даних клінічного та додаткового обстежень, 
проведення диференційної діагностики під контролем лікаря-керівника в умовах 
лікувального закладу;

• визначати вид лікування шляхом прийняття обґрунтованого рішення за 
існуючими алгоритмами та стандартними схемами:

* проводити лікування за існуючими алгоритмами та стандартними 
схемами під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи;

в виконувати медичні стоматологічні маніпуляції на підставі попереднього 
та/або остаточного діагнозу карієсу і його ускладнень в тимчасових і постійних 
зубах, захворювань тканин пародонту та СОПР у дітей; при патологіях прикусу та 
тканин ЩЛД.

• дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій 
діяльності;

» планувати та втілювати заходи профілактики для запобігання 
розповсюдження стоматологічних захворювань у дітей.

4. Результати навчання (компетентності)
Результати навчання Методи навчання

Володіти сучасними методами 
профілактики, діагностики та 
лікування захворювань тканин 
Щ ЛД у дітей

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

Інт егральна:
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:
аналізу, синтезу; опрацювання

мовою. Здатність

1. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, 
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 

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

використання інформаційно-комунікаційних технологій.
7. Здатність адаптуватись до нових умов і ситуації та спроможність автономно діяти у 

них.
8. Спроможність визначати та вирішувати проблеми.
9. Спроможність до роботи у команді, зокрема міждисциплінарній та 

інтернаціональній.
10. Дотримання деонтологічних норм у професійній діяльності.
11. Спроможність реалізувати систему знань і практичних умінь щодо забезпечення 

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

негативних виливів 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, предмет ні):
1. Спроможність збирати медичну інформацію про дитину і аналізувати клінічні 

дані при карієсі та його ускладненнях.
2. Спроможність інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних 

досліджень для диференційної діагностики карієсу і його ускладнень.
3. Спроможність діагностувати: визначати попередній, клінічний, остаточний, 

супутній діагноз карієсу і його ускладнень.
4. Спроможність планувати та проводити заходи із профілактики стоматологічних 

захворювань, зокрема карієсу зубів.
5. Спроможність до проектування процесу надання медичної допомоги - визначати 

підходи, план, види та принципи лікування карієсу і його ускладнень у дітей.
6. Спроможність визначати раціональний режим харчування при лікуванні карієсу і 

його ускладнень у дітей.
7. Спроможність визначати тактику лікування дітей з карієсом і його ускладненнями 

та супутніми соматичними захворюваннями.
8. Спроможність виконувати медичні та стоматологічні маніпуляції, необхідні для 

лікування карієсу і його ускладнень у дітей..
9. Спроможність проводити лікування карієсу і його ускладнень у дітей.
10. Спроможність до організації та проведення скринінгового обстеження серед дітей 

з метою визначення груп ризику розвитку карієсу.
11. Спроможність оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров’я 

населення та особливості перебігу карієсу і його ускладнень у дітей..
12. Спроможність ведення нормативної медичної документації.
13. Опрацювання державної, соціальної та медичної інформації.
14. Спроможність до організації і проведення реабілітаційних заходів у 

дітей із ускладненнями карієсу та травмами зубів.
15. Спроможність до правового забезпечення власної Професійної діяльності. 

Виробнича лікарська практика з дитячої терапевтичної стоматології.
-демонструвати володіння основними принципами медичної деонтології;
-демонструвати володіння навичками дотримання техніки безпеки та забезпечення 
санітарно-гігієнічного режиму дитячого терапевтичного кабінету (відділення) 
стом атол о гі ч н ої п ол і к л і н і к и;
-уміти провести клінічне обстеження хворих дітей з одонтогіатологією та патологією 
тканин пародонта;
-уміти застосувати спеціальні, інструментальні та лабораторні методи діагностики 
стоматологічних хворих, проводити їх аналіз;
-уміти відновлювати анатомічну цілісність зубів різними пломбувальними матеріалами 
при одонтопатології;
-демонструвати володіння навичками видалення зубних відкладень різними способами; 
-проводити медикаментозну обробку тканин пародонта, слизової оболонки порожнини 
рота;
-вміти застосовувати фізичні методи в діагностиці та лікуванні стоматологічних хворих; 
-вміти дати конкретні рекомендації щодо гігієни порожнини рота;
-демонструвати володіння основними навичками організації проведення первинної та 
вторинної профілактики та диспансеризації стоматологічних хворих.
Виробнича лікарська практика з ортодоитії.
-вміти визначати види прикусу;
-вміти проводити оцінку функціональних відхилень зубощелепної системи;
-знати показання до призначення та володіти методиками міогіммастики;
-отримання анатомічних та функціональних відбитків різними відбитковимн 
матеріалами у дітей з зубощелепиими аномаліями;
-володіти навичками отримання моделі зубних рядів та протезного ложа;_________________



-визначення конструкції ртодонтичного апарату.
Виробнича лікарська практика з дитячої хірургічної стоматології.
-демонструвати володіння навичками проведення місцевого знеболення тканин Щ.ЇЇД у 
дітей;
-проводити оперативне втручання на тканинах Щ ЛД при субперіостальних інфільтратах 
та абсцесах, при перикоронариті;
-володіти технікою типового та атипового видалення тимчасових та постійних зубів; 
-проводити хірургічну обробку травматичних ушкоджень м'яких тканин щелепно- 
лицевої ділянки при різних видах пошкоджень;
-вміти надавати первинну допомогу при травматичних пошкодженнях зубів та щелеп, 
вивихах нижньої щелепи.

5. Організація навчання курсу 

СТРУ К ТУ РА  Н АВЧ А ЛЬН О Ї Д И С Ц И П Л ІН И

Назви змістових модулів і тем Кількість годин, у тому числі

Усього Лекції Практичні СРС
1 2 3 4 5

Виробнича стоматологічна практика 3 тижні)
Контроль змістового модуля 1 - ЗО
Самостійна робота па базах практики 
та з літературою

120

Усього 150 ЗО 120
Тематичний план лекцій Лекцій не передбачено 

Тематичний план семінарських занять Семінарських занять не передбачено 
_________________Т ематичний план практичних за 11 ять

№
п/п

Тема практичного заняття К-сть
годин

Змістовий модуль 1.
Виробнича стоматологічна практика з дитячої терапевтичної стоматології

1 Організація роботи дитячої стоматологічної поліклініки (відділення) 
М едична етика та деонтологія. Обліково-звітна документація

О3

2 Захворювання твердих тканин зубів некаріозного походження, які 
виникають під час їх розвитку

3

о Карієс та його ускладнення (пульпіт, періодонтит) 3
4 Захворювання пародонту о:>

Змістовий модуль 2.
Виробнича стоматологічна практика з дитячої хірургічної  
стоматології

5 Знеболювання при хірургічних втручаннях щелепно-лицевій ділянці о

6 Показання до видалення постійних та тимчасових зубів о

7 Запальні захворювання Щ ЛД У дітей о3
Змістовий модуль 3.
Виробнича стоматологічна практика з ортодонтії

8 Діагностика зубощелепних аномалій і деформацій о

9 Диспансеризація та санація дітей у стоматолога 
Профілактика стоматологічних захворювань у дітей

10 Дифзалік о3

Всього годин: зо
Самостійна робота

№ з/гі Назва темп Кількість
годин



1 Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять 10

1. Лікування пульпітів постійних зубів у дітей. Вітальна ампутація 
та  екстирпація пульпи. Сучасна ендодонтична обробка кореневих 
каналів, сучасні матеріали для обтурації кореневих каналів 
постійних зубів на різних етапах їх формування

2

2. Вибір методу лікування захворювань тканин пародонта 2
3. Хронічний рецидивуючий герпетичний 

стоматит. Хронічний рецидивний афтозний 
стоматит. Клініка, 

діагностика, лікування та профілактика

2

4. Лікарські засоби для лікування захворювань 
слизової оболонки порожнини рота у дітей. Вибір методів і 

засобів,
лікарських форм для різних видів лікування уражень слизової 
оболонки порожнини рота. М етоди застосування і дозування

2

5. Фізіотерапевтичні методи лікування в 
дитячій 

тера п евтичн ій стом атології

2

2 Самостійна робота на базах практики 110

Всього 120

111 д и в іду а л ь н і за в д аш-ія
1. Підготувати реферати за темами:
• Фармакодинаміка основних груп лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні 
захворювань пародоиту і слизової оболонки у дітей.
• Фітотерапія в комплексному лікуванні захворювань пародонту і слизової оболонки порожнини 
рота у дітей.
• Фізіотерапевтичні методи лікування в дитячій терапевтичній стоматології.
• Зміни в порожнині рота при ортодонтичному лікуванні знімною і незнімної апаратурою.
• Сучасні методи профілактики карієсу зубів і захворювань тканин пародонта у дітей. Оцінка 
індивідуального ризику розвитку стоматологічних захворювань та  складання профілактичних 
програм.



6. Система оцінювання курсу
Загальна Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і вмінь на
система практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на практичних заняттях і є
оцінювання складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення
курсу навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу.

Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 
послідовності дій, з визначенням відповідності, з визначенням певної ділянки на фотографії чи 
схемі («розпізнавання»);
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) ідентифікація збудників і переносників збудників паразитарних хвороб на фотографіях, 
макро- і мікропрепаратах;
д) контроль практичних навичок;
е) розв'язання типових задач з генетики і медичної генетики.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді екзамену (диф.заліку, 
заліку) (письмово, усно).
Д ля дисциплін, формою підсумкового контролю яких с залік:
Оцінювання пот очної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми за 
поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за чотирибальною (традиційною) 
шкалою оцінювання. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені програмою 
дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з кожної теми (на кожному занятті з практичної 
підготовки) . Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова 
оцінка за поточну навчальну діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок за 
кожне заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали за Таблицею 1. 
Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для

4-бальпа
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальпа
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 3,3 132
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131
4,82 19.3 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
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і

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність для 
допуску до ПК становить 1,20 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 самост ійної 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.
Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для

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 1 12 4.12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 1 1 1 4,08 98 3.54 85 ->

J 72
4.58 1 10 4,04 97 3.49 1 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.

Практичні заняття 
Модуль 1

№ Перелік практичних навичок Заплановано Виконане
1 Відпрацьовано днів 15
2 Прийнято хворих усього, в т.ч. : 

первинних
15-20

10

8



повторних 10
о
J Лікування неускладненого карієсу, в т.ч. 

при демінералізації емалі
20
10

4 Лікування пульпіту, всього, в т.ч. : 
біологічним методом 
вітальною ампутацією, екстирпацією 

- девітальною екстирпацією

5
1
2
2

5 Лікування періодонтиту, (лікування зубів у первинних хворих) в 
т.ч.:

гострого
хронічного
загострення хронічного

5

2

2

1
6 Пломбування кореневих каналів(к-сть каналів) 

нетвердючими пастами 
твердючими пастами із гуттаперчєю

10
8

2

7 Запломбовано зубів: 
гсрметиками 
цементами 
композитами

25
10
10
5

8 Лікування захворювань пародонту(вказати діагноз) 1-2
9 Лікування захворювань СОПР (вказати діагноз) 1-2
10 Лікування некаріозних уражень твердих тканин 

зубів (вказати діагноз)

о
J)

11 Видалення зубів усього 10
12 Проведення анестезій 5-6
13 Проведено амбулаторних операцій 1
14 Сановано хворих 15
15 Навчання гігієни ротової порожнини 20
16 Участь у роботі ортодонтичного кабінету (вказати діагноз) 

обстеження первинних хворих 
отримання відбитків та контрольних моделей 
визначення конструкції ортодонтичного апарату 
проведення корекції активування ортодонтичного апарату

10
2

10
2

17 Санітарно-просвітницька робота : 
лекції 
бесіди
випуск санітарних бюлетнів

5
1
0 
J

1

Підпис керівника від бази практики 
Підпис керівника від кафедри

Аудиторна робота
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2

Т І -4 сума Т5-8....
Контрольна робота -  
20

Контрольна робота -  20

Тест -  10 Тест —10
Робота на парах -  5 Робота на парах -  5
Реферат -  15 Реферат -  15

50
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Умови допуску до
підсумкового
контролю

Семестровий контроль передбачений у формі дифзаліку. Передбачає підсумкову 
оцінку у 200-бальній шкалі як сума оцінок за поточний контроль знань (усне 
опитування, письмове опитування, тести, презентації, реферати), результатів 
складання змістових модулів.

7. Політика курсу
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної системи 
(ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному опитуванні, 
самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується присутність студента 
на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; 
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття (крім 
випадків, передбачених навчальним планом та методичними рекомендаціями викладача); списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше 
зданого теоретичного і практичного матеріалу._________________________________
______________________________________8. Рекомендована література ___________ ____________ _____

Основна
1. Терапевтична стоматологія дитячого віку. Т. 1. ‘'Карієс зубів та його ускладнення / Л.О. 

Хоменко, Ю.Б. Чайковський. Н.1. Смоляр [та ін.]; за ред. Л.О. Хоменко -  Книга-плюс,
2 0 1 4 .- 4 3 2 с

2. Терапевтична стоматологія дитячого віку. Т.2. / Хоменко Л.О. та співав. -  К.: Книга- 
плюс, 2015. - 328с.

3. Каськова Л.Ф., Андріянова О.Ю. Виробнича практика з дитячої стоматології // 
Навчальний посібник. -  Полтава, 2013. -124с. (з грифом Ц М К з  ВМ О М ОЗ України).

4. . Харьков Л. В. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку
: підруч. для студ. ВМНЗ 111-IV рівн.акред. /за ред. Л. В. Харькова. - Київ : Медицина.
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5. Порушення розвитку та формування зубів: навч. посіб. для студентів, лікарів- інтернів, 
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6. Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології (за ред. проф. Л.О.Хоменко). -  
К.:”Книга П лю с”, 201 1. - 320 с.

7. Профілактика стоматологічних захворювань: підруч. для студ. стом. факул. закл. вищої 
мед. освіти / [Л. Ф. Каськова. J1. 1. Амосова. О. О. Кулай та ін.]; за ред. проф. Л. Ф. 
Каськової.; УМСА. стереотипне видання. -  Львів.: ПП "Магнолія 2006", 2019. - 4 0 4  с.

8. Хоменко Л.О., Савичук О .В., Остапко О.1. Харьков Л.В., Яковенко Л.М. та ін. Алгоритми 
томатологічних маніпуляцій до Державного практич ноорієнтовного іспиту зі спеціаль 
ності 7.110106 “ Стоматологія” (дисципліна -  дитяча стоматологія). -  Київ, “Книга плюс” , 
2008 ,-  111с
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