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1. Загальна інформація
Назва дисципліни В иробнича стом атологічна практика
Викладач (-і) Ас. Шабранська Валентина Володимирівна
Контактний телефон викладача
E-mail викладача forum-for-me@bigmir.net
Формат дисципліни Нормативна
Обсяг дисципліни 180 академічних годин, або 6 кредитівЄКТС.

Із них: ЗО годин -  аудиторних (ЗО годин практичних 
занять) та 150 годин СРС (самостійної роботи 
студентів).

Тривалість практичного заняття -  3 академічні 
години (10 занять) у 8 семестрі
Самостійна робота студентів -  150 години у 8 семестрі.

Посилання на сайт дистанційного 
навчання

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

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

2. Анотація до курсу

В ідповідно до навчального плану проходження виробничої лікарської 
практики для студентів 4 курсу стоматологічного факультету передбачено в 
тому випадку, коли студентом набуті знання з основних клінічних дисциплін 
(пропедевтики, проф ілактики стоматологічних захворю вань, фармакології).

В иробнича л ікарська практика проводиться залученням  студентів в 
якості помічника лікаря терапевта-стом атолога у терапевтичному, 
ортопедичному, хірургічному відділенні стом атологічної поліклініки.

В иробнича л ікарська практика є складовою  частиною  дисципліни, 
методи якої спрямовані на збереж ення стоматологічного здоров’я порожнини 
рота лю дей, проф ілактику виникнення стоматологічних хвороб.

Предметом  проходж ення виробничої л ікарської практики є виконання 
стом атологічних маніпуляцій помічника лікаря, які базую ться на питаннях 
етіології, патогенезу, клінічних проявах захворю вання зубів і тканин Щ ЛД та 
методів їх лікування, а також  загальнодерж авних та індивідуальних
профілактичних заходах щ одо запобігання найпош иреніш им захворю ванням.

П роходж ення виробничої л ікарської практики передбачає засвоєння 
теоретичного матеріалу щодо особливостей роботи лікаря-стом атолога та 
основних маніпуляцій і їх відпрацю вання під контролем керівника (у вигляді 
практичних занять та  консультацій); сам остійної роботи студента у
стом атологічних 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. М ета та цілі курсу

М етою проходж ення виробничої л ікарської практики є закріплення знань і 

практичних навичок лікаря, отриманих студентами відповідно до проекту Стандарту вищої 

освіти У країни другого (магістерського) рівня вищ ої освіти галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я», спеціальності 221 «Стоматологія».
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Також  метою  є оволодіння студентами навичками пом ічника лікаря-стоматолога, 

формами та методами організації праці в стоматологічних закладах, формування на основі 

отриманих знань проф есійних вмінь та навичок щодо прийняття самостійного ріш ення з 

питань діагностики та лікування основних стоматологічних захворю вань, виховання 

постійної потреби систематичного поновлення своїх знань.

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

Володіти сучасними методами 
профілактики, діагностики та 
лікування стом атологіних патологій

Практичні заняття, усне опитування, тести, діалог 
з здобувачами вищ ої освіти, творчі роботи зі 
створенням м ультим едійних презентацій та  їх 
представлення, самостійна робота з літературними 
дж ерелами

Інт егральна:
Здатність розв’язувати задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за спеціальністю  

“Стоматологія” у проф есійній  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; опрацю вання інформації 

з різних дж ерел, основ доказової медицини.
2. Спромож ність до неперервного навчання.
3. Знання та розум іння предметної області та розуміння професії.
4. Спромож ність реалізовувати знання у практичній діяльності.
5. С промож ність усно і письмово спілкуватися держ авною  мовою. Здатність спілкуватись 

іноземною  мовою.
6. Спромож ність до еф ективної проф есійної та м іж особистісної комунікації та 

використання інформ аційно-ком унікаційних технологій.
7. Здатність адаптуватись до нових умов і ситуації та  спромож ність автономно діяти у них.
8. Спромож ність визначати та виріш увати проблеми.
9. Спромож ність до роботи у команді, зокрема м іж дисциплінарній та  інтернаціональній.
10. Д отримання деонтологічних норм у професійній діяльності.
11. Спромож ність реалізувати систему знань і практичних умінь щодо забезпечення 

здорового способу власного життя і пацієнтів.
12. Спромож ність до самооцінки власних досягнень та підвищ ення їх рівня.
13. Спромож ність оціню вати стан навколиш нього середовищ а, сприяти усуненню  його 

негативних впливів на здоров’я.
14. Спромож ність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо.
15. Спромож ність до організації правового забезпечення та м енедж м енту проф есійної 

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

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

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

суспільства.
Спеціальні (фахові, предмет ні):

Збирання медичної інформації про стан пацієнта
Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень.
Встановлення клінічного діагнозу стоматологічного захворювання.
Діагностуван ня невідкладних станів.
П ланування та проведення заходів профілактики стом атологічних захворю вань.

______ Визначення характеру та принципів лікуваї іня стоматологічних захворювань__________________



Визначення необхідного режиму праці та відпочинку, дієти при лікуванні стоматологігших 
захворювань.
Виконання медичних та стоматологічних маніпуляцій 
Проведення лікування основних стоматологічних захворювань.
Оцінювання впливу навколишньо го середовища на стан здоров'я населення 
(індивідуальне,сімейне, популяційне)
Ведення медичної документації

5. О рганізація навчання курсу

план проходж ення виробничої л ікарської практики для студентів 4-го курсу 
______________________стом атологічних ф акультетів _________

Структура виробничої 
практики

Кількість годин/ 
кредитів ЕСТ8

Рік навчання Вид контролю

Змістовний модуль 1.
Терапевтична
стоматологія.

10/50/2 4-й П оточний контроль.

Змістовний модуль 2. 
О ртопедична стом атологія

10/50/2 4-й П оточний контроль.

Змістовний модуль 3 
Х ірургічна стом атологія

10/50/2 4-й П оточний контроль

Усього 30/150/6 4-й Д иф залік

Структурні підрозділи Тривалість роботи

Л ікарська виробнича практика, 8 семестр 4 курс: 6 тиж нів

- терапевтичне відділення 2 тижні

- хірургічне відділення 2 тижні

- ортопедичне відділення 2 тижні

Темплан практичних занять з виробничої л ікарської практики студентів стоматологів
4 курсу 8 семестру

___________________________П ВН З М АЕМ  2020-21 п.р.____________________ ___________
К-ть
год.

1 О собливості збору анамнезу, послідовність огляду пацієнта в 
клініці ортопедичної стоматології Біомеханіка зубощ елепної системи. 
Інструментальні та  спеціальні методи дослідж ення, дезинфекція 
та  стерилізація інструментів.
Види знеболення при препаруванні твердих тканин зубів П ерш а 
допом ога при критичних та невідкладних станах 
А натомічні особливості СНЩ С. Фази ж увальних рухів за  Гізі Групи 
жувальних м ’язів та  їх  функції в нормі

3

2 М етоди обстеж ення пародонтологічного хворого в клініці 
ортопедичної стоматології. Особливості незнімних протезів, що 
використовую ться при протезуванні хворих на пародонтит і 
пародонтоз.

3

3 В ідбитки та їх класифікація. У складнення при отриманні відбитків та 
їх запобігання. Опорні зуби, їх значення для ф іксації

3



протезів.Ш тучні коронки. М остоподібні зубні протези. П оказання 
до покриття зуба. Часткові знімні протези. М етоди ф іксації 
Клам ерна лінія. Класифікація кламерів. Бю гельні протези. Повні 
пластинкові знімні протези К лініко-лабораторні етапи виготовлення 
повних знім них протезів

4 Загальні принципи і план лікування хворих на генералізований 
пародонти. Л ікування симптоматичного гінгівіту. У сунення місцевих 
екзогенних чинників пош кодж ення. Вибіркове приш ліфуваня, 
пародонтальні повязки. М етоди усунення гіперестезії

3

5 Загальна ф арм акотерапія генералізованого пародонтиту. Продуктивні 
процеси тканин пародонту(пародонтоми). О собливості лікування 
пацієнтів із захворю ваннями тканин пародонту на тлі патології 
внутріш ніх органів і систем.

3

6 М етоди ф ізіотерапевтичного лікування. Д испансеризація хворих 3
7 С томатологічний інструментарій рекомендований для виконання 

хірургічних маніпуляцій у порожнині рота. Санітарно-епідемічні вимоги 
роботи лікаря хірурга-стоматолога. М етодика м ісцевого знеболення 
при амбулаторних хірургічних втручаннях на верхніх та  нижній 
щ елепах.М етодики типового і нетипового видалення зубів на верхніх 
та  ниж ній щ елепах. Ускладнення при видаленні зубів (кровотеча, 
альвеоліт, альвеолоневрит) їх  лікування та профілактика.

3

8 Показання та протипоказання до оперативного втручання в амбулаторній 
хірургічній стоматологічній практиці. Методика проведення оперативних 
втручань: періостотомії при підокісному абсцесі; альвеолотомії, резекцн 
верхівки кореня, гемісекції, короно-радикулярної сепараціі.

3

9 М етодика обстеження оперативних втручань у хворих з травматичними 
ушкодженнями щелепно- лицевої ділянки. П ісляопераційне лікування 
хворих із травм атичним и уш кодж еннями та 
запальним и захворю ваннями щ елепно-лицевої ділянки.

3

10 Д иф залік
Всього зо

Самостійна робота -  відпрацю вання практичних навичок, оф ормлення щ оденників 
прийом у хворих.

З В І Т
Про виконану роботу під час виробничої практики з ортопедичної стом атології

студента______________________________________________
____ „курсу_______ групи, з_______ по__________ 20__р.
на базі

Н айм енування навичок (клінічні етапи) Заплановано Виконано
Прийнято хворих: 50-70

усього 20-25
з них первинних 30-40
повторних

Відпрепаровано зубів 9-10
Одержано відбитків:

усього 30-40
анатомічних 3-4
ф ункціональних 3-4

П рипасовано індивідуальних лож ок 7-8
Визначено центральних оклю зій
Здано коронок: 3-4



Н айм енування навичок (клінічні етапи) Заплановано Виконано
металевих 3
пластмасових ,
комбінованих: 2
м еталокерам ічних 2
метало пластмасо вих 5
тим часових 3-4

Здано м остоподібних протезів: 3-4
суцільнолитих 2-3
комбінованих

Здано Куксово-кореневих вкладок і анкерних систем: 2-3 .
металевих 2-3
композитних

Здано знімних протезів: 3
часткових 3
повних 2
бю гельних

Знято: 5-7
коронок 3-4
м остоподібних протезів 3-4

К орекція знімних протезів 3-4
П очинка протезів

____________( д а т а ) ____________________ (ПІБ та підпис студента
З В І Т

Про виконану роботу під час виробничої практики з ортопедичної стом атології
студе нта______________________________________________

курсу групи, з по ________ 20__р.
на базі

Інш і види та форми: зубо-технічна лабораторія
Н айм енування навичок (лабораторні етапи) Н орма Виконано

1 Відлито моделей 30

2 Виготовлення прикуси их валиків 4

3 ' П остановка зубів (ш тук) 40

4 Загіпсовка в кю вету, паковка 6

5 Обробка знімного протезу 10

6
П очинка протезу (знімний) 2

7
М оделю вання пром іж ної частини незнімних пр. 5

8
Ш тамповані коронки 12

9
Пайка 6

10
Обробка незнім ного протезу 12



Н айм енування навичок (лабораторні етапи) Н орма Виконано

ВСЬОГО
■я

127

( д а т а ) ____________________ (П1Б та підпис студента)

З В І Т
Про виконану роботу під час виробничої практики з хірургічної стом атології

студента________________________ ______________________
______курсу_______ групи, з по ______20__р.
на базі

№ Перелік практичних навичок М інімальна
кількість

Фактично
виконано

1 Прийнято хворих: 
первинних 
вторинних

30
20
10

2 Проведено анестезій:
- інфільтраційних;

- аплікаційних;
- провідникових периферичних: а)туберальних 

б)інфраорбітальних 
в)різцевих 

г)піднебінних 
д)м андибулярних 

е)ментальних 
є)торусальних 

- провідникових центральних;
- за Берше.

15
10

5
1-
2

03
3
7
3
5
1 
2

3 Проведено операцій типового видалення зубів 
та  коренів .■

20

4 Проведено операцій атипового видалення зубів 
та  коренів.

1-2

5 Лікування місцевих ускладнень, що виникаю ть після 
операції видалення зубів:
- лікування альвеолітів;

- зупинка луночкової кровотечі.
2
2

6 Лікування перикоронариту. 2
7 П роведено операцій розкриття підслизових, 

підокістних абсцесів.
1

8 Проведено перев'язок „гнійних" ран. 1-2

9 Проведено перев'язок „чистих" ран. 1-2
10 Призначення м едикаментозної терапії при гнійно- 

запальних процесах Щ ЛД.
7-8



11 П ризначення фізіо- та  м еханотерапії при гнійно- 
запальних процесах ЩЛД.

1-2

12 Призначення лікування пря патології СНЩ С. 1-2

13 П ризначення лікування при захворюваннях 
слинних залоз.

1-2

14 Проведено біопсій (ексцизійна, інцизійна, 
пункційна).

1

15 Забір матеріалу для цитологічного дослідження. 1

16 А систування під час операцій:
- резекції верхівок коренів;

- ампутації коренів;
- короно-радикулярній сепарації зубів;

- гем ісекції зубів;
- реплантації зубів;

- цистотомії;
- цистектомії;

- секвестректомії;
- пластики ороантрального сполучення;

- гайморотомії;
- розкритті абсцесів та  флегмон Щ ЛД;

- лімфаденектомії;
- видалення доброякісних пухлин та пухлиноподібних 

новоутворів ІЦЛД;
- видалення кокрем ента з протоки слинної залози.

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

(дата) ____________________ (П1Б та підпис студента)

З В І Т
Про виконану роботу під час виробничої практики з терапевтичної стом атології

студе н та__________________
_____ курсу групи, з_______ по__________ 20__р.
на базі

Н айм енування навичок Заплановано Виконано
Кількість відпрацьованих днів 10
Прийнято хворих, з них: 20-30

первинних; 10
Л ікування карієсу 15

ремтерапия 2
Л ікування пульпіту, в том у числі методом: 2

ампутації та  екстирпації; 1
- за один прийом під анестезією ; 1
- біологічним методом 1

Л ікування періодонтиту, у том у числі: 4
- за один прийом 1
Обробка та пломбування кореневих каналів: 7-8



твердю чими пастами; 1-2
пастами із гуттаперчею 6-7

Накладання пломб та  пов»язок: „ 3-4
- з тим часових матеріалів; 6-7

з цементів; 10
- з ком позитних м атеріалів 8

Н авчання гігієни порож нини рота 15
Визначення індексу гігієни ротової порожнини 10
В изначення стану пародонта за індексом Расела, РМ А, 15
індексом гінгівіта, пародонтита, СРІ 10
Проведення проф есійної чистки зубів 10
Інструментальне видалення зубних наш арувань 10
Лікування папілліту, гінгівіту 5-8
Лікування пародонтиту 5
Проведення іригації, інстиляції, аплікації 20
Проведення закритого кю ретаж у гіародонтальних кишень 
Застосування електроодонтодіагностики 1
Проведення електроф орезу 2-3
Проведення У В Ч -терапії 3
У часть у лікарських конф еренціях 3
Санітарно-просвітницька робота: 1

випуск санбю летнів; 1
проведення бесід. 5

(дата) ____________________ (ПІБ та підпис студента)

6. Система оціню вання курсу
Загальна Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і
система вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на практичних
оцінював заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль здійснюється
ня курсу 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.
О цінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляю ться у журналах обліку 
відвідування та успіш ності 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, іцо завершуються заліком)______________

4- 200- 4- 200- 4- 200- 4- 200-
бальна бальна бальна бальна бальна бальиа бальна бальна
шкала шкала шкала шкала шкала шкала шкала 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
4,82 193 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 о 120
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше 3 Недос
4,52 181 3,99 160 3,47 139 татньо
4,5 180 3,97 159 3,45 138

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність 
для допуску до ГІК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальріу 
діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості балів 
проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною (національною) 
шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення 
середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми.
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного 
контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на 
самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового модульного контролю.

Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну 
шкалу (для дисциплін, що завершуються іспитом (диференційованим заліком))
4- 120- 4- 120- 4- 120- 4- 120-бальна

бальна бальна бальна бальна бальна бальна бальна шкала
шкала шкапа шкала шкала шкала шкала шкала

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81
4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 110 4.04 97 3,49 84 Менше Недостатньо



4,54 109 3,99 96 3,45 83 3
4,5 108 3,95 95 3,41 82

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під 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 Підсумкова письмова робота виконується у формі контрольної роботи.
до
письмової
роботи________________________________________________________________________
Практичні Модуль 1
заняття

Аудиторнаробота
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
Умови допуску до 
підсумкового контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. Передбачає 
підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як сума оцінок за поточний 
контроль знань (усне опитування, письмове опитування, тести, 
перевірка ідентифікації мікропрепаратів, рефератів), результатів 
складання 2-х змістових модулів.

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

__________________________8. Рекомендована література__________________________________



Основна література:
Борисенко A.B. Заболевания пародонта: учеб. пособие (Секреты терапевтической 
стоматологии). К.: ВСИ «Медицина», 2013. -  456 с.
Борисенко АтВ. СтоштцлтаічнГ~захворюьанняттерапевтична стоматологія: Підручник для мед. ВНЗ~ 
І—UI p.a. / A.B. Борисенко, М.Ю. Антоненко, Л.В. Линовицька. -  K.:
ВСИ «Медицина», 2017. -  664 с.
Мельничук
Мельничук,

,М. Гінгівіт, пародонтит, пародонтоз: особливості лікування: навч. посіб. / Г.М. 
М.М. Рожко. -  І.-Ф., 2011. -  328 с.

Терапевтична стоматологія у двох томах (За ред. проф. А.К. Ніколишина).- Т. 1.- Полтава: 
Дивосвіт, 2С05,- 392 с.
Терапевтична стоматологія: П ідручник- У 4 томах /М.Ф. Данилевський,
A.B.Борисенко, A.M. Політун та ін .- K.: Здоров’я, 2 0 0 4 -  Т .2 .- 400 с.
Макєєв В.Ф , Ступницький P.M. Теоретичні основи ортопедичної стоматології. - Львів. 2010. - 394с. 
Неспрядько В.П., Рожко М.М. Ортопедична стоматологія. Київ, Книга плюс, 2003.
Атлас анатомії з біомеханікою жувального апарату. Навч.пос. Для студ.
Вищих мед. Закладів освіти І-ІІ рівня акредитації (М.Д.Король, Л.С.Коробейников, Д.Д.Кіндій,
В.В.Ярковий, П.М.Скрипніков. За ред М.Д.Короля.-Полтава, 2002. - 223 с.
Рожко М.М, 
- 544 с. 
Каламкаров 
Жулев Н.И. 
Хоманн А.,

, Неспрядько В.П., Михайленко Т.Н. та ін. Зубопротезна техніка. - K.; Книга плюс, 2006.

МаланчукВ 
Т. 2/ Мапаи 

Тимофеев О

Алгоритми 
студентів і 
Укрмедкниг

Х.А. Ортопедическое лечение при помощи металлокерамики. М.: Медицина. - 1997. 
Несъемное протезирование. Нижний Новгород, 1997.
Хильнер В. Конструкции частичного зубного протеза.

Науч.ред у з і . На русск.яз. ІІроф. В.Ф.Макеев. Пер. С нем. - Львов: ГалДент, 2002. - 192с.
Жулев Е.Н. Клиника, диагностика и ортопедическое лечение заболеваний пародонта. Н.Новгород. - 
2003.- 276 с.
Нападов H.A. Материалы для протезирования в стоматологии.
Жулев Е.Н. Несъемные протезы. Теория, клиника и лабораторная техника. - Н/Новгород, 1997. 
Жулев Е.Н. Несъемные протезы. Теория, клиника и лабораторная техника. - Н/Новгород, 1995. 
Окклзия и клиническая практика / под ред. И.Клинеберга, Р.Джагера;
Пер. С англ.; Под общ.ред М.М.Антоника. - М.: МЕДпресс-информ, 2006. - 200с.

Хватова В.А. Клиническая гнатология. - М.: Медицина. - 2005. - 295с.
Хватова В.А. Функциональная диагностика и лечение в стоматологии.
М.: “Медицинская книга”, изд-во “Стоматология”. - 2007. - 294с.
Гросс М.Д., Мэтьюс Д.Д. Нормальная окклюзия. Перевод с англ.
Языка. - М.: Медицина, 1986,- 288с.
Руководство то ортопедической стоматологии. Протезирование при полном отсутствии зубов. Под 

ред. И.Ю.Лебеденко, Є.С.Каливраджияна и др.
Москва, 2005
Лебедеко И.Ю., Перегудов А.Б., Глебова Т.Э. Телескопические и замковое крепление зубных 

протезов. - Москва, 2005. - 336с.
Маланчук В.О. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія: підручник; У 2 т.
Т.1/ Маланчук В.О., Воловар О.C., Гарляускайте І.Ю. -  K.: Логос, 2011 -  627 с.

О.. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія: підручник; У 2 т. 
чук В.О., Логвіпепко 1.ГІ., Маланчук Т.О. та ін. - К :  ЛОГОС, 2011-606 с .
.О. Щелепно-лицева хірургія: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. — 2- ге вид, внпр.

Затверджено МОН / О.О. Тимофеев - К „  2017.—  752 с.
навичок з хірургічної стоматології: навч.-метод, посіб. для 

України / Я. П. Нагірний [та ін.]. - Тернопіль: ТДМУ:
виконання практичних 

:гомат. ф-тів ВНЗ МОЗ 
га, 2017. - 102 с.: іл.

Ломницький І.Я. Алгоритми практичних навичок з хірургічної стоматології: навч. посіб. / за ред. 
Ломницького І.Я. -  Львів: ГалДент, 2011- 59 с.
Ломницький, І. Я. Пропедевтика хірургічної стоматології : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. 
закл. ІІГ-ІV зівнів акредитації / 1. Я. Ломницький. - Львів : ГалДент, 2001. - 114 с.
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