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ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ 
 

Тема. ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ. 

АНАТОМО-ГІСТОЛОГІЧНІ ТА КЛІНІКО-ТОПОГРАФІЧНІ 

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ЗУБІВ 

Терапевтична стоматологія як основна стоматологічна дисципліна, 

розділи. Внесок вчених України в її розвиток, цілі та задачі пропедевтичного 

курсу. 

Будова зуба: топографія тканин та утворень зуба. Гістологія емалі. 

Топографія та гістологія цементу та дентину. Будова пульпи та періодонту. 

Вікові зміни в них. Пародонт, його функції. 

Слина, ротова рідина: склад, властивості, функції. 

Зубні формули. Ознаки зубів. Клініко-анатомічні особливості різців, 

іклів, премолярів та молярів верхньої та нижньої щелепи.  

        

Тема. ОСНАЩЕННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ. 

ЕРГОНОМІКА В СТОМАТОЛОГІЇ. КЛАСИФІКАЦІЯ КАРІОЗНИХ 

ПОРОЖНИН ЗА БЛЕКОМ. ЕТАПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ 

ПРЕПАРУВАННЯ 

  Оснащення робочого місця лікаря-стоматолога: універсальні 

стоматологічні установки та крісла.  Види бормашин. Стоматологічний 

інструментарій, його призначення. Професійні захворювання лікаря-

стоматолога, їх профілактика. Поняття ергономіки в стоматології. 

Класифікація каріозних порожнин за Блеком. Принципи та режим 

класичного препарування. Особливості препарування каріозних порожнин І-V 

класів за Блеком.  

Сучасні методики препарування каріозних порожнин під композиційні 

матеріали. Техніка мікропрепарування: М.І.-терапія, ART-методика 

(неінвазійна), тунельне препарування. 

 

Тема. ПЛОМБУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПОСТІЙНИХ ТА 

ТИМЧАСОВИХ ПЛОМБ 

Пломбувальні матеріали. Класифікація. Загальні вимоги до них. 

Матеріали для тимчасових пломб та герметичних пов’язок. Лікувальна 

прокладка: групи, склад, властивості, показання до застосування, методика 

накладання. 

Стоматологічні цементи, їх класифікація. Цинк-фосфатні, силікатні, 

силіко-фосфатні, склоіономерні цементи: склад, позитивні та негативні якості, 

показання та правила застосування. Ізолююча прокладка: види, мета та 

особливості накладання в каріозні порожнини різних класів. 

Cрібна та мідна амальгами: cклад, властивості, позитивні та негативні 

якості, показання та правила застосування. Особливості шліфування та 

полірування пломби.  
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Композиційні матеріали хімічного та фотополімерного способу 

твердіння: класифікація, склад, позитивні та негативні якості, показання до 

використання, методика застосування.  Фотополімеризатори: призначення, 

фізико-технічна характеристика. Техніка безпеки роботи з ними.  

 

Тема. ЕНДОДОНТІЯ. МЕДИКАМЕНТОЗНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА 

ОБРОБКА КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ. СИЛЕРИ ТА ФІЛЕРИ. СУЧАСНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ ПЛОМБУВАННЯ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ 

Ендодонтія. Визначення поняття, задачі та цілі. Ендодонтичний 

інструментарій: класифікація, різновидність, призначення, правила 

застосування. Стандарти ІSO. 

Анатомо-топографічні особливості порожнини зуба та кореневих каналів 

різців, іклів, премолярів та молярів. 

Трепанація порожнини зуба, накладання девіталізуючих речовин. 

Ампутація, екстирпація пульпи, видалення її розпаду. Медикаментозна обробка 

кореневих каналів: інструменти, лікарські засоби. 

Механічна обробка кореневих каналів. Сучасні методи обробки 

кореневих каналів: “Step-bаck” та “Crown-down” техніки. Медикаментозні 

засоби для хімічного розширення кореневих каналів. Підготовка каналів до 

пломбування. 

Матеріали для пломбування кореневих каналів. Силери: нетвердіючі та 

твердіючі пломбувальні матеріали (групи, склад, позитивні та негативні якості, 

показання до застосування). Методики пломбування кореневих каналів. 

Тверді матеріали (філери) для пломбування кореневих каналів. Їх 

різновиди, позитивні та негативні аспекти. Сучасні технології, їх загальна 

характеристика. 

Особливості ендодонтичного лікування інструментально непрохідних 

кореневих каналів. Муміфікація, імпрегнація, депофорез. 

 
Тема. ОБСТЕЖЕННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ХВОРОГО. МЕДИЧНА 

ДОКУМЕНТАЦІЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО СТОМАТОЛОГІЧНОГО 

ПРИЙОМУ 

Схема обстеження стоматологічного хворого. Суб’єктивне обстеження: 

скарги, анамнез захворювання та життя. Характеристика больового синдрому 

при різних ураженнях зубів. 

Клінічні методи обстеження, їх значення для діагностики захворювань 

порожнини рота: огляд, зондування, перкусія, пальпація. 

Допоміжні методи обстеження хворого: термодіагностика, ЕОД, 

застосування детекторів карієсу: методика проведення, інтерпретація 

результатів. Рентгенологічна, люмінесцентна та трансілюмінаційна 

діагностика. Показання, особливості проведення. Діагностичні тести: з 

анестезією та на препарування. Методика визначення тригерних зон та 

обстеження місць виходу периферичних гілок трійчастого нерва. Лабораторні 

методи обстеження.  
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 Медична документація терапевтичного прийому: правила заповнення, 

виписка направлень. Медична картка стоматологічного хворого (ф.043/0) – 

медичний, науковий та юридичний документ. 

  

Тема. КАРІЄС ТА НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ ЗУБІВ. КЛІНІКА, 

ДІАГНОСТИКА, ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ, 

ПРОФІЛАКТИКА 

Карієс зуба. Визначення поняття. Класифікація карієсу. Поняття 

структурної та функціональної резистентності твердих тканин зуба. Визначення 

резистентності емалі (ТЕР-тест). 

Сучасні уявлення про причини виникнення та механізм розвитку карієсу. 

Морфологічні зміни твердих тканин зуба на різних стадіях каріозного процесу 

за даними променевої, електронної та поляризаційної мікроскопії. Клініка, 

діагностика та диференційна діагностика карієсу. 

Лікування карієсу: види, вибір методу в залежності від клінічної форми. 

Ремінералізуюча терапія. Етапи хірургічного лікування. Особливості лікування 

глибокого карієсу. Загальне та місцеве лікування множинного карієсу. 

Медикаментозні засоби та фізичні методи в комплексній терапії карієсу зубів. 

Профілактика карієсу. Значення індивідуальної та суспільної 

профілактики. Засоби профілактики. Організація профілактики карієсу зубів 

вагітних, призовників, робітників окремих виробництв. Оцінка ефективності. 

Некаріозні ураження зубів. Класифікація Патрикеєва. Патоморфологія, 

клініка та діагностика некаріозних уражень, що виникають до прорізування 

зубів: гіпо- та гіперплазія, ендемічний флюороз. 

Патоморфологія, клініка та діагностика некаріозних уражень, що 

виникають після прорізування зубів. Патоморфологія, клініка, діагностика, 

лікування ерозії емалі, клиноподібного дефекта. Травматичні та хімічні 

ураження. Гіперестезія твердих тканин зубів. Усунення гіперестезії за 

допомогою сучасних десенситайзерів: склад, властивості, методики 

використання. 

Тема. ЗАХВОРЮВАННЯ ЕНДОДОНТА (ПУЛЬПІТ ТА 

ПЕРІОДОНТИТ). ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ. КЛАСИФІКАЦІЯ. 

КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ. ЗНЕБОЛЕННЯ 

Пульпіт. Етіологія, патогенез, класифікація. Гострі, хронічні та загострені 

хронічні форми пульпіту: патоморфологія, клініка, діагностика. 

Методи знеболення в терапевтичній стоматології. Лікарські засоби і 

способи їх застосування. Премедикація. 

Лікування пульпіту біологічним, вітальним ампутаційним, вітальним 

екстирпаційним методами: показання, методика, лікарські засоби. 

Обґрунтування вибору методу лікування пульпіту залежно від форми, перебігу 

та загального стану організму.  

Девіталізація пульпи: показання до застосування, методика проведення, 

лікарські засоби. Девітальна екстирпація пульпи. Показання, етапи лікування, 

сучасні технології. Девітальний ампутаційний та комбінований методи 
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лікування пульпіту. Показання до застосування. Методика проведення: етапи, 

лікарські засоби. Недоліки та можливі ускладнення. 

Періодонтит. Етіологія і патогенез. Патоморфологічні зміни при різних 

формах періодонтиту. Класифікація періодонтиту. 

Клініка, діагностика, диференційна діагностика гострих, хронічних та 

загострених форм періодонтиту. Значення рентгенологічного методу 

діагностики, поняття остеосклерозу, остеопорозу, деструкції, деформації, 

гіперцементозу. 

Лікування різних форм періодонтиту. Невідкладна допомога. Загальні 

принципи, послідовність та особливості етапів лікування. Сучасні методи 

впливу на заапікальне вогнище інфекції. 
 

Тема. СИСТЕМАТИКА ХВОРОБ ПАРОДОНТА. ОБСТЕЖЕННЯ 

ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ТКАНИН ПАРОДОНТА 

Захворювання тканин пародонта. Термінологія, класифікації хвороб.  

Особливості клінічного обстеження хворих з патологією тканин 

пародонта. Основні та спеціальні клінічні методи діагностики захворювань 

тканин пародонта.  

Індексна оцінка стану тканин пародонта: гігієнічні індекси (Федорова-

Володкіної та Green-Vermillion), гінгівальні індекси (проба Шиллера-Писарєва, 

індекс гінгівіту Silness-Loe, індекс РМА в модифікації Parma), пародонтальні 

індекси (ПІ за Russel, індекс СРІТN, індекс КПІ за П.А. Леусом). 

Функціональні методи діагностики хворих з патологією тканин пародонта 

(стоматоскопія, капіляроскопія, проба В.І. Кулаженко, реопародонтографія). 

Рентгендіагностика хворих з патологією тканин пародонта. 

Лабораторні методи обстеження хворих з патологією тканин пародонта. 

Клінічний та біохімічний аналізи крові та сечі. Цитологічні, морфологічні, 

мікробіологічні, імунологічні методи діагностики. 

 

Тема. ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТКАНИН ПАРОДОНТА (ПАПІЛІТ, 

ГІНГІВІТ, ЛОКАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ) 

Етіологія, патогенез запальних захворювань пародонта. Вклад 

вітчизняних вчених (М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, П.Т. Максименко, 

І.С. Мащенко, Г.Ф. Білоклицька). 

Папіліт. Класифікація, клініка, діагностика, лікування та профілактика. 

Гінгівіт. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування та профілактика 

катарального, гіпертрофічного, виразкового, атрофічного гінгівіту. 

Локалізований пародонтит. Клініка, діагностика, лікування та 

профілактика. 

Тема. ДИСТРОФІЧНО-ЗАПАЛЬНІ ТА ДИСТРОФІЧНІ 

ЗАХВОРЮВАННЯ ТКАНИН ПАРОДОНТА (ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ 

ПАРОДОНТИТ, ПАРОДОНТОЗ) 
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Етіологія і патогенез дистрофічно-запальних захворювань пародонта. 

Роль місцевих та загальних факторів. Механізм утворення ясенних і 

пародонтальних кишень. 

Генералізований пародонтит. Загальні ознаки захворювання. Клініка, 

діагностика, диференційна діагностика генералізованого пародонтиту різних 

ступенів тяжкості. 

Пародонтоз. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. 

Загальні принципи лікування хворих на генералізований пародонтит. 

Терапевтичні місцеві втручання у хворих при генералізованому пародонтиті.  

Використання лікарських речовин для місцевої терапії, механізм дії, 

способи застосування. Пародонтальні пов’язки. Види. Показання до 

застосування. 

Хірургічні місцеві втручання. Кюретаж. Показання. Методика. Види. 

Ортопедичні місцеві втручання. Усунення травматичної оклюзії. Сучасні 

методи шинування зубів. 

Загальна фармакотерапія пародонтиту та пародонтозу. Групи лікарських 

препаратів, показання, механізм дії.  

Використання фізичних методів в комплексному лікуванні хвороб 

пародонта.  

Профілактика захворювань тканин пародонта. Диспансеризація хворих із 

захворюваннями тканин пародонта. Загальні принципи. Документація. Оцінка 

ефективності диспансеризації. 

 

Тема. ПЕРВИННІ (САМОСТІЙНІ) УРАЖЕННЯ СЛИЗОВОЇ 

ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА 

Анатомо-фізіологічні, гістологічні особливості слизової оболонки 

порожнини рота та червоної кайми губ. Захисні фактори порожнини рота. 

Особливості обстеження хворих із захворюваннями СОПР. Первинні та 

вторинні елементи ураження. 

Травматичні ураження слизової оболонки порожнини рота (механічна, 

хімічна, фізична, електрична травми). Променеві ураження. Етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.  

Первинні аутоінфекційні стоматити. Гострий катаральний стоматит, 

гострий герпетичний стоматит, гострий афтозний стоматит. Етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика. 

Хронічний рецидивний герпес. Причини, патогенез, клініка, діагностика, 

лікування, профілактика. 

Виразковий стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

лікування, профілактика. 

Грибкові ураження слизової оболонки порожнини рота. Етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика. 

 

Тема. ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ. ПРОЯВИ НА СЛИЗОВІЙ 

ОБОЛОНЦІ ПОРОЖНИНИ РОТА, ДІАГНОСТИКА 



9 
 

Грип, інфекційний мононуклеоз, ящур. Етіологія, патогенез, клінічні 

прояви на слизовій оболонці порожнини рота, діагностика, лікування та 

профілактика. 

СНІД. Етіологія, патогенез, клінічні прояви на слизовій оболонці 

порожнини рота, діагностика. Лікування та профілактика. Тактика лікаря-

стоматолога. 

Дифтерія. Етіологія, патогенез, клінічні прояви на слизовій оболонці 

порожнини рота, діагностика, лікування та профілактика. 

Туберкульоз. Етіологія, патогенез, клінічні прояви на слизовій оболонці 

порожнини рота, діагностика. Лікування та профілактика.  

Сифіліс. Етіологія, патогенез, клінічні прояви на слизовій оболонці 

порожнини рота, діагностика. Лікування та профілактика. 

Гонорея. Етіологія, патогенез, клінічні прояви на слизовій оболонці 

порожнини рота, діагностика. Лікування та профілактика.  

 

 

Тема. ЗМІНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА ПРИ 

ДЕЯКИХ СОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ 

Зміни слизової оболонки порожнини рота при хворобах травного каналу 

(виразкова хвороба, гастрити, ентерити, коліти, хронічний гепатит). Зміна 

кольору, набряк слизової оболонки порожнини рота. Обкладений язик, набряк 

слизової оболонки порожнин рота.  

Зміни СОПР при захворюваннях серцево-судинної системи 

(недостатність кровообігу, артеріальна гіпертензія). Трофічна виразка. 

Пухирно-судинний синдром.  

Зміни СОПР при захворюваннях ендокринної системи (акромегалія, 

хвороба Іценко-Кушінга, цукровий діабет). Ксеростомія.  

Зміни слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях крові і 

кровотворних органів. Гострий лейкоз. Хронічний лейкоз. Агранулоцитоз.  

Зміни слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях крові і 

кровотворних органів. Анемії. Хвороба Верльгофа. Хвороба Вакеза.  

Зміни слизової оболонки порожнини рота при гіпо- та авітамінозах.  

Зміни слизової оболонки порожнини рота при дерматозах з аутоімунним 

компонентом. Пухирчатка, червоний плоский лишай, червоний вовчак. 

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Тактика лікаря-стоматолога. 

 

 

Тема. ЗМІНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА ПРИ 

АЛЕРГІЧНИХ УРАЖЕННЯХ ТА ЕКЗОГЕННИХ ІНТОКСИКАЦІЯХ 

Анафілактичний шок. Набряк Квінке. Причини виникнення, клінічні 

прояви, надання екстреної допомоги. 

Алергічні медикаментозні стоматити. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, лікування та профілактика. 
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Багатоформна ексудативна еритема. Синдром Стівенса-Джонсона. 

Етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, лікування та профілактика. 

Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит. Синдром Бехчета. 

Патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика. 

Зміни на слизовій оболонці порожнини рота при екзогенних 

інтоксикаціях. Ртутний стоматит. Діагностика. Тактика лікаря-стоматолога. 

Зміни на слизовій оболонці порожнини рота при екзогенних 

інтоксикаціях вісмутом та свинцем. Діагностика. Тактика лікаря-стоматолога. 

Ураження слизової оболонки порожнини рота при променевій хворобі. 

 

Тема. ХВОРОБИ ЯЗИКА ТА ГУБ. ПЕРЕДРАКОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ 

СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА ТА ЧЕРВОНОЇ КАЙМИ 

ГУБ 

Первинні глосити. Десквамативний та ромбоподібний глосит. 

Складчастий та волосатий язик. Клініка, діагностика, лікування та 

профілактика. 

Неврогенні захворювання язика. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, лікування та профілактика. 

Первинні хейліти. Актинічний хейліт. Метеорологічний хейліт. 

Контактний алергічний хейліт. Хронічні тріщини губ. Етіологія, клініка, 

діагностика, лікування та профілактика. 

Гландулярний, ексфоліативний хейліти. Етіологія, клініка, діагностика, 

лікування, профілактика. 

Екзематозний, атопічний хейліти. Етіологія, клініка, діагностика, 

лікування, профілактика. 

Передракові захворювання. Класифікація передраків слизової оболонки 

порожнини рота та червоної кайми губ. Прогноз та профілактика передракових 

захворювань. 

Облігатні передраки слизової оболонки порожнини рота та червоної 

кайми губ. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та 

профілактика. 

Факультативні передраки слизової оболонки порожнини рота та червоної 

кайми губ. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та 

профілактика. 

 

 

П Е Р Е Л І К 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ IСПИТУ ДО 

АСПІРАНТУРИ З ФАХУ «СТОМАТОЛОГІЯ» 

(ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГIЯ) 

1. Розвиток зуба. Морфогенез тканин зуба та періодонту. 

2. Слина та ротова рідина. Склад, властивості. Фізіологічна роль слини, її 

функції. Значення для тканин зуба в нормі та при патології. 

3. Обстеження стоматологічного хворого. Документація. 
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4. Методи та засоби знеболення в клініці терапевтичної стоматології. 

5. Некаріозні ураження зубів, що розвиваються до та після їх прорізування. 

Класифікація, причини розвитку, клініка, діагностика, диференціальна діагнос-

тика, лікування, профілактика. 

6. Морфологічні зміни тканин зуба на різних стадіях каріозного процесу за 

даними променевої, електронної та поляризаційної мікроскопії. 

7. Сучасне уявлення про етіологію та патогенез карієсу зубів. Клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, лікування карієсу зубів.  

8. Пульпіт. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна 

діагностика, вибір методів лікування. 

9. Симптоматологія гострих і хронічних форм періодонтиту. Обґрунтування 

вибору методу лікування періодонтиту залежно від форми, перебігу та 

загального стану організму. 

10. Медикаментозно-інструментальна обробка кореневих каналів. "Step-back" 

та "Crown-down" техніки проходження та розширення кореневої системи. 

11. Способи пломбування кореневих каналів: метод центрального штифта або 

одного конуса, холодної латеральної конденсації гутаперчі, використання 

системи "Термафіл". Помилки та ускладнення. 

12. Класифікація пломбувальних матеріалів. Загальні вимоги до них. Коротка 

характеристика, позитивні та негативні сторони. 

13. Етапи та особливості препарування каріозних порожнин І-V класів 

залежно від типу пломбувального матеріалу. 

14. Композитні пломбувальні матеріали хімічного та світлового затвердіння. 

Види, склад і властивості, показання до застосування. Методика пломбування. 

Помилки та ускладнення в роботі з композитними матеріалами. 

15. Силери: групи, властивості, показання до застосування, методики 

пломбування. Філери: титанові, пластмасові, гутаперчеві штифти, амальгама. 

Стандарти. Показання до застосування. 

16. Сучасна уява про етіологію та патогенез захворювань пародонту. Роль 

місцевих та загальних факторів. 

17. Диференційна діагностика гінгівіту, пародонтиту, пародонтозу. 

18. Загальне та місцеве лікування пародонтиту та пародонтозу. Показання. 

Вибір лікарських препаратів. 

19. Фізичні методи лікування захворювань пародонту. Показання, про-

типоказання, методика (бальнеотерапія, масаж, електролікування; магніто- та 

лазеротерапія). 

20. Травматичні ураження слизової оболонки порожнини рота. Клініка, 

діагностика, лікування. 

21. Диференційна діагностика первинних (аутоінфекційних) уражень слизової 

оболонки порожнини рота. Сучасні методи лікування та профілактики 

первинних стоматитів. 

22. Диференційна діагностика проявів вірусних хвороб на слизовій оболонці 

порожнини рота. СНІД, грип, ящур, інфекційний мононуклеоз. Тактика лікаря-

стоматолога. 
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23. Кандидоз слизової оболонки порожнини рота. Клініка, діагностика, 

лікування. 

24. Зміни слизової оболонки порожнини рота при дерматозах з аутоімунним 

компонентом. Пухирчатка, червоний плоский лишай. Клініка, діагностика, 

лікування. 

25. Прояви алергічних захворювань в ротовій порожнині. Багатоформна 

ексудативна еритема. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика, 

лікування. 

26. Зміни слизової оболонки порожнини рота при специфічних захворюваннях 

(туберкульоз, сифіліс, гонорея). Клініка, діагностика, лікування. 

27. Захворювання язика та губ. Сучасні методи лікування та профілактики. 

28. Передракові захворювання слизової оболонки рота та губ. Особливості 

діагностики, лікування та профілактики. 

29. Больові та парестетичні синдроми в клініці терапевтичної стоматології. 

Клініка, діагностика, лікування. 

30. Загальні принципи організації і проведення диспансеризації хворих з 

патологією зубів, пародонту та слизової оболонки порожнини рота. Документа-

ція. Оцінка ефективності. 
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ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ 

 

Організація хірургічної стоматологічної допомоги населенню на сучасному 

етапі 

1. Основні нормативні документи з організації охорони здоров'я та 

організація амбулаторно-поліклінічної, спеціалізованої і невідкладної 

хірургічної допомоги. 

2. Питання управління та планування в хірургічній стоматологічній службі 

(роль і сфера діяльності завідувача відділенням, головного хірурга-

стоматолога області, міста (району) в системі управління охороною 

здоров'ям; планування і організація безперервного післядипломного 

навчання хірургів-стоматологів, організація навчального процесу на 

кафедрі). 

3. Основні показники санітарної і демографічної статистики, методика, 

розрахунок, оцінка, аналіз діяльності поліклініки, стаціонару, хірурга. 

4. Санітарно-протиепідемічна робота в хірургічній службі (санітарно – 

епідемічний режим в хірургічному кабінеті, відділенні поліклініки, 

хірургічному стаціонарі, операційному блоці; санітарна просвіта та 

організація роботи з формування здорового способу життя та 

профілактики хірургічних захворювань). 

5. Основні напрямки медичної та соціальної реабілітації хірургічних 

стоматологічних хворих в лікувально-профілактичних установах різного 

профілю. 

6. Організація експертизи тимчасової непрацездатності. Права і обов'язки 

лікуючого лікаря, завідуючого відділенням при проведенні експертизи. 

Документи, які засвідчують тимчасову непрацездатність, правила їх 

заповнення та видачі. Показання та порядок скерування хворих на МСЕК.  

7. Правові основи хірургічної стоматологічної допомоги. Питання етики і 

деонтології в професійній діяльності хірурга (Законодавство України про 

охорону здоров'я і медичну допомогу. Основні професійні обов'язки і 

права медичних працівників. 

8. Класифікація професійних правопорушень медичних працівників і 

відповідальність за їх скоєння. 

9. Медична етика і деонтологія моральних і правових норм в діяльності 

хірурга. Лікарська таємниця. 

 

Клінічна анатомія та оперативна хірургія голови та шиї 

Клінічна анатомія і оперативна хірургія голови 

1. Мозковий череп і м'які тканини черепа. Хірургічна обробка черепно-

мозкових ран, трепанація черепа.  

2. Перев'язка стовбура і гілок середньої оболонкової артерії. 
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3. Лицевий череп і м'які тканини обличчя. Розрізи при абсцесах і флегмонах 

обличчя. 

4. Клінічна анатомія і оперативна хірургія верхньої щелепи. 

5. Анатомія та структура кісткової тканини верхньої щелепи. 

6. Вікові особливості структури верхньої щелепи. 

7. Особливості кровопостачання та іннервації верхньої щелепи. 

8. Клінічна анатомія і оперативна хірургія нижньої щелепи. 

9. Анатомія та структура кісткової тканини нижньої щелепи. 

10. Вікові особливості структури нижньої щелепи. 

11. Особливості кровопостачання та іннервації нижньої щелепи. 

 

 Клінічна анатомія і оперативна хірургія шиї 

1. Трикутники шиї, фасціально-клітковинні простори шиї, шляхи 

розповсюдження гнійно-запальних процесів і гематом. 

2. Судинно-нервові пучки шиї.  

3. Хірургічна обробка ран шиї. Доступи до судин шиї.  

4. Дренування клітковинних просторів шиї. Пункція і катетеризація 

підключичної вени. 

5. Органи шиї: трахея, стравохід, щитоподібна залоза, паращитоподібні 

залози.  

6. Конікотомія, трахеотомія, трахеостомія. Доступ до шийного відділу 

стравоходу. 

 

 

Спеціальні методи дослідження в щелепно-лицевій хірургії 

 Лабораторні, патоморфологічні методи дослідження 

1. Біохімічні дослідження функції  крові при хірургічних захворюваннях. 

Показники печінкової і ниркової недостатності. 

2. Лабораторна  діагностика розладів білкового обміну, кислотно-лужного 

стану та водно-електролітних розладів. Клінічна оцінка їх показників. 

3. Лабораторна діагностика коагуляційного гемостазу. 

4. Методи діагностики одонтогенної інфекції. 

5. Лабораторна і морфологічна діагностика патології слинних залоз. 

6. Отримання, цитологічне і біохімічне дослідження виділень, випітних 

рідин, пунктатів, біологічних рідин та клінічна оцінка їх результатів. 

7. Сіалометрія. 

 

 Рентгенологічні та радіоізотопні методи 

1. Рентгеноскопія і рентгенографія (оглядова, прицільна), в діагностиці 

хірургічних стоматологічних захворювань: показання, техніка виконання, 

ускладнення, оцінка і значення отриманих результатів. 

2. Комп'ютерна томографія, магнітно-ядерна томографія. 

3. Рентгенодіагностика ушкоджень і захворювань щелепно-лицевої ділянки. 
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4. Ангіографія та флебографія різних відділів артеріальної і венозної систем 

щелепно-лицевої ділянки. 

5. Бронхографія загальна і селективна. 

6. Рентгендіагностика грудної клітини.  

7. Рентгендіагностика скронево-нижньощелепного суглобу. 

 

Інструментальні методи 

1. Ендоскопічні дослідження захворювань дихальних шляхів і легень: 

ларингоскопія, трахеобронхоскопія, торакоскопія, медіастіноскопія. 

2. Ендоскопічні дослідження придаткових пазух носа. 

3. Ендоскопічні дослідження скронево-нижньощелепного суглобу. 

4. Біопсія пункційна, ексцезійна та інцезійна. 

5. Міографічне дослідження жувальних мˊязів. 

6. Ультразвукове дослідження скронево-нижньощелепного суглобу. 

7. Реовазографія. 

 

Анестезіологія, реаніматологія та інтенсивна терапія в щелепно-лицевій 

хірургії 

Питання анестезіології 

1. Основні лікарські засоби, що застосовуються для анестезії; 

характеристика, механізм дії, побічні ефекти і ускладнення від їх 

застосування. 

2. Клініко-фізіологічна оцінка загального стану хворого; визначення 

ступеня ризику операцій; премедикація, підготовка хворого до загального 

знеболення. 

3. Види, способи і методи анестезії. Інгаляційний наркоз; критерії 

адекватності і контроль основних функцій організму під час загального 

знеболення; небезпеки і ускладнення та методи боротьби з ними. 

4. Місцеві анестетики і види місцевого знеболення. 

5. Регіональні методи знеболення. Перидуральна та спинномозкова 

анестезія. Показання, ускладнення. 

6. Деякі особливості передопераційної підготовки, анестезіологічного 

забезпечення в плановій і ургентній хірургії, у педіатрії та геронтології, у 

вагітних, в амбулаторній хірургії, при супутніх захворюваннях і деяких 

станах. 

Питання реаніматології 

1. Діагностика і реанімаційна допомога при гострій серцево-судинній і 

легеневій недостатності. Патофізіологія згасання і відновлення життєвих 

функцій організму. 

2. Прийоми і методи підтримання і відновлення життєвих функцій 

організму: інтубація трахеї, пункція та катетеризація трахеї, коніотомія, 

трахеостомія, штучна вентиляція легень, непрямий та прямий масаж 

серця, дефібриляція серця, пункція серця, катетеризація центральних і 

периферичних вен. 
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3. Надання невідкладної допомоги і реанімаційні заходи при асфіксії 

(утоплення, повішення, аспірація сторонніх тіл), укусах отруйних змій і 

комах, отруєннях газами і сипучими хімічними речовинами, грибами. 

  

 

Знеболення в щелепно-лицевій хірургії 

1. Місцеві анестетики, їхвластивості,побічнідії.Обладнання для 

місцевогознеболення. 

2. Анатомічне обґрунтування і проведення інфільтраційного і 

провідникового знеболення на нижній щелепі.  

3. Анатомічне обґрунтування і проведення інфільтраційного і 

провідникового знеболення на верхній щелепі. 

4. Топографо-анатомічне обґрунтування та проведення центральних 

анестезій. 

5. Ускладнення при місцевому знеболенні (місцеві і загальні). 

Видалення зубів 

1. Операція видалення зуба на нижній щелепі. Інструментарій. Методики 

видалення. Показання та протипоказання до видалення зубів. Підготовка 

хворого до операції.  

2. Операція видалення зуба на верхній щелепі. Інструментарій. Методики 

видалення. Показання та протипоказання до видалення зубів. Підготовка 

хворого до операції. 

3. Атипове видалення зуба. Альвеолотомія.  

4. Ускладнення під час видалення зуба і в післяопераційному періоді: 

клініка, діагностика, лікування і профілактика. 

5. Хвороби прорізування зубів. Перикоронiт: клiнiка, дiагностика, 

лiкування, ускладнення. 

 

Запальні процеси ЩЛД 

1. Лімфаденіти щелепно-лицевої ділянки: етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, лікування, профілактика.  

2. Аденофлегмони ЩЛД:етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

лікування, профілактика. 

3. Фурункули та карбункули обличчя: етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, класифікація, клінічний перебіг, лікування.Ускладнення 

фурункулів та карбункулів: клініка, діагностика, лікування, профілактика. 

4. Флегмони та абсцеси щелепно-лицевої ділянки: етіологія, патогенез, 

клініка, перебіг. Загально-клінічні ознаки запальних процесів м’яких 

тканин обличчя, класифікація процесів. 

5. Загальні принципи діагностики гнійних процесів м’яких тканин обличчя. 

Шляхи розповсюдження гнійних процесів в м’яких тканинах обличчя, 

анатомо-топографічні особливості.  

6. Етіологічні та патогенетичні принципи загального і місцевого лікування 

одонтогенних запальних процесів обличчя та шиї. 
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7. Абсцеси піднебіння та підочноямкової ділянки: етіологія, клініка, 

особливості лікування, профілактика. 

8. Абсцес та флегмона орбіти: топографічна анатомія, особливості 

виникнення, клініка, диф. діагностика, хірургічні методи лікування. 

9. Абсцес та флегмона крилепіднебінної ямки, топографічна анатомія, 

причини, клініка, диф.діагностика, лікування, можливі ускладнення. 

10. Абсцес та флегмона підскроневої ділянки, топографічна анатомія, 

причини, клініка, диф. діагностика, лікування, можливі ускладнення. 

11. Абсцес та флегмона скроневої ділянки, топографічна анатомія, причини, 

клініка, диф. діагностика, лікування, можливі ускладнення. 

12. Абсцес та флегмона виличної ділянки, топографічна анатомія, причини, 

клініка, діагностика, лікування, можливі ускладнення. 

13. Абсцес та флегмона прившно-жувальної та поза щелепної ділянок: 

топографічна анатомія, причини, клініка, диф. діагностика, лікування, 

можливі ускладнення. 

14. Абсцес та флегмона щічної ділянки, топографічна анатомія, причини, 

клініка, діагностика, лікування, можливі ускладнення. 

15. Абсцес та флегмона підщелепної ділянки, топографічна анатомія, 

причини, клініка, діагностика, лікування, можливі ускладнення. 

16. Абсцес та флегмона підборідкової ділянки, топографічна анатомія, 

причини, клініка, діагностика, лікування, можливі ускладнення. 

17. Абсцес та флегмона біля глоткового простору, топографічна анатомія, 

причини, клініка, діагностика, лікування, лікування. 

18. Абсцес та флегмона під”язикового валика (жолобка), топографічна 

анатомія, причини, клініка, діагностика, лікування, можливі ускладнення. 

19. Абсцес та флегмона язика, топографічна анатомія, причини, клініка, 

діагностика, лікування, можливі ускладнення. 

20. Флегмона дна порожнини рота, топографічна анатомія, причини, клініка, 

діагностика, лікування, можливі ускладнення. 

21. Гнилистно-некротична флегмона (ангіна Людвіга), топографічна 

анатомія, причини, клініка, діагностика, лікування, можливі ускладнення. 

22. Ускладнення гнійних процесів м’яких тканин обличчя: медіастеніт. 

Клініка, діагностика, лікуванні, профілактика. 

23. Ускладнення гнійних процесів м’яких тканин обличчя: сепсис, 

тромбофлебіт лицевих вен, синус-тромбоз, менінгіт, принципи 

інтенсивної терапії. 

 

Запальні захворювання слинних залоз 

1. Хронічний сіалоденіт. 

2. Паренхіматозний та інтерстиційний сіалоденіт, клініка діагностика 

лікування. 

3. Гострий вірусний сіалоаденіт. Епідемічний паротит. Гострий 

бактеріальний сіалоаденіт. Клініка діагностика лікування. 

4. Калькульозний сіалоаденіт (сіалолітіаз), клініка діагностика лікування. 
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Травматологія ЩЛД 

1. Предмет і завдання військової стоматології. Організація хірургічної 

допомоги щелепно-лицевим пораненим у мирних, екстремальних умовах. 

Воєнно-медична доктрина. Основні принципи організації, об'єм і зміст 

допомоги пораненим у щелепно-лицевій ділянці (ЩЛД). 

2. Травматична хвороба: патогенез, особливості при пошкодженнях ЩЛД. 

3. Загальна характеристика, клінічний перебіг, діагностика вогнепальних 

поранень і пошкоджень м'яких тканин, кісток обличчя в мирний час, в 

екстремальних умовах: класифікація, особливості клінічного перебігу, 

діагностика пошкоджень на етапах медичної евакуації.  

4. Вплив порушень естетики обличчя на психіку поранених. Пластична 

хірургія в лікуванні пошкоджень обличчя. Сучасна вогнепальна рана, її 

лікування. 

5. Супутні ускладнення пошкоджень ЩЛД (кровотеча, асфіксія, шок), їх 

профілактика. Медична допомога на місці травми, на етапах медичної 

евакуації. 

6. Ранні ускладнення пошкоджень ЩЛД (синдром тривалого здавлення 

тканин обличчя). Медична допомога на місці травми, на етапах медичної 

евакуації. 

7. Пошкодження м'яких тканин щлд у мирний час, в екстремальних умовах: 

класифікація, клінічний перебіг, методики хірургічної обробки ран, види 

швів.  

8. Надання допомоги таким пораненим на місці травми, на етапах медичної 

евакуації з урахуванням естетики обличчя. 

9. Пошкодження нижньої щелепи в мирний час, в екстремальних умовах: 

анатомія пошкоджень, класифікація, клінічний перебіг, діагностика, 

медична допомога пораненим на місці травми, на етапах медичної 

евакуації. Хірургічна обробка ран при пошкодженнях нижньої щелепи, 

принципи пластичної хірургії. Досягнення вітчизняних вчених, 

співробітників кафедри. 

10. Пошкодження верхньої щелепи в мирний час, в екстремальних умовах: 

анатомія пошкоджень, класифікация, клінічний перебіг, медична 

допомога пораненим на місці травми, на етапах медичної евакуації. 

Хірургічна обробка ран при пошкодженнях верхньої щелепи та принципи 

пластичної хірургії. Досягнення вітчизняних вчених і співробітників 

кафедри. 

11. Пошкодження вилицевих кісток, кісток носа в мирний час, в 

екстремальних умовах: класифікация, частота, клініка, діагностика, 

лікування. Досягнення вітчизняних вчених, співробітників кафедри. 

12. Пошкодження кісток носа в мирний час, в екстремальних умовах: 

класифікация, частота, клініка, діагностика, лікування. Досягнення 

вітчизняних вчених, співробітників кафедри. 
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13. Тимчасова (евако-транспортна) імобілізація при пошкодженнях кісток 

лицевого черепа: вимоги, види, недоліки та переваги. Постійна 

(лікувальна) імобілізація щелеп назубними шинами, капами. Досягнення 

вітчизняних вчених, співробітників кафедри. 

14. Постійна (лікувальна) імобілізація щелеп назубними шинами, капами при 

пошкодженнях кісток лицевого черепа: вимоги, види, недоліки та 

переваги. Досягнення вітчизняних вчених, співробітників кафедри. 

15. Остеосинтез, апаратні методи фіксації фрагментів кісток лицевого 

черепа. Досягнення вітчизняних вчених, співробітників кафедри.  

16. Загоєння кісткової рани. Методи оптимізації регенерації кісткової 

тканини. Досягнення вітчизняних вчених, співробітників кафедри. 

17. Термічні ушкодження обличчя в мирний час, в екстремальних умовах, їх 

наслідки, лікування, профілактика ускладнень, можливості пластичної 

хірургії. Опікова хвороба при ушкодженнях обличчя. Комбіновані 

пошкодження ЩЛД (БОР, РР), патогенез, варіанти клінічного перебігу 

залежно від особливостей ураження, їх лікування. 

18. Предмет і завдання військової стоматології. Організація хірургічної 

допомоги щелепно-лицевим пораненим у мирних, екстремальних умовах. 

Воєнно-медична доктрина. Основні принципи організації, об’єм і зміст 

допомоги пораненим у щелепно-лицевій ділянці (ЩЛД).  

 

Травматична хвороба: патогенез, особливості при пошкодженнях ЩЛД. 

1. Загальна характеристика, клінічний перебіг, діагностика вогнепальних 

поранень і пошкоджень м’яких тканин, кісток обличчя в мирний час, в 

екстремальних умовах: класифікація, особливості клінічного перебігу, 

діагностика пошкоджень на етапах медичної евакуації.  

2. Вплив порушень естетики обличчя на психіку поранених. Пластична 

хірургія в лікуванні пошкоджень обличчя. Сучасна вогнепальна рана, її 

лікування. 

3. Супутні ускладнення пошкоджень ЩЛД (кровотеча, асфіксія, шок), їх 

профілактика. Медична допомога на місці травми, на етапах медичної 

евакуації. 

 

Реконструктивно-відновна хірургія ЩЛД 

1. Хірургічні методи лікування захворювань СНЩС, пластика СНЩС. 

2. Синдром больової дисфункції СНЩС. 

3. Хірургічні методи лікування контрактури нижньої щелепи. 

4. Пластика м’яких тканин ЩЛД місцевими тканинами. Пластика м’яких 

тканин ЩЛД клаптем на ніжці. 

5. Пластика м’яких тканин ЩЛД стеблом Філатова 

6. Пластика м’яких тканин ЩЛД вільними шкірними клаптями. 

7. Мікрохірургія тканин ЩЛД. 

8. Регенерація тканин. Біологічні основи остеогенезу. 

9. Пластика кісткових тканин ЩЛД, автокісткова пластика. 
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10. Біологічні основи імплантації штучних зубів. Підготовка альвеолярного 

паростка до імплантації. Методи та матеріали. 

11. Остеоінтеграція. Остеогенні, остеоіндуктивні, остеокондуктивні та 

кістково-заміщуючі матеріали. 

12. Пародонтальна хірургія. Направлена регенерація кісткової тканини. 

Мембранна техніка. 

13. Пластичне усунення нориць слинних залоз. 

 

Онкологія ЩЛД 

1. Класифікація пухлин, етіологія, патогенез, закономірності росту і 

розвитку доброякісних пухлин, принципи їх диференційної діагностики 

та лікування. 

2. Доброякісні пухлини та пухлиноподібні новоутворення м’яких тканин 

ЩЛД (папілома, фіброма, ліпома, гемангіома, атерома, нейрофіброматоз, 

дермоїдна та епідермальна кісти, кіста шиї серединна та бічна, 

брахіогенні кісти і нориці): етіологія, патогенез, класифікація, 

гістологічна будова, клініка, диференційна діагностика, лікування та 

профілактика ускладнень. 

3. Кісти щелеп (одонтогенні та неодонтогенні, епітеліальні та неепітеліальні 

тощо). Одонтогенні кісти щелеп (коренева, фолікулярна, підокісна, 

парадентальна, ретромолярна тощо): етіологія, патогенез, класифікація, 

гістологічна будова, клініка, діагностика, лікування, ускладнення, 

профілактика. 

4. Доброякісні одонтогенні пухлини щелеп [амелобластома (адамантинома), 

одонтома, цементома]: класифікація, гістологічна будова, клініка, 

диференційна діагностика, принципи і методи лікування, профілактика 

ускладнень. 

5. Доброякісні неодонтогенні пухлини щелеп (остеоблаcтома, 

остеокластома, остеома, остеоїд-остеома, хондрома, гемангіома, фіброма, 

епулід тощо): класифікація, гістологічна будова, клініка, диференційна 

діагностика, принципи і методи лікування, профілактика ускладнень. 

6. Курація хворих із написанням історії хвороби. Самостійна робота 

студентів під керівництвом викладача. 

7. Остеогенніпухлиноподібні новоутворення щелеп (фіброзна 

остеодисплазія, паратиреоїдна остеодистрофія, хвороба Педжета, 

еозинофільна гранульома): етіологія, патогенез, класифікація, 

гістологічна будова, клініка, диференційна діагностика, особливості 

лікування, ускладнення, профілактика. 

8. Доброякісні пухлини і кісти слинних залоз: класифікація етіологія, 

гістологічна будова, клініка, диференційна діагностика, принципи і 

методи лікування. 

9. Біологічні основи клінічної онкології. Передракові захворювання і рак 

шкіри обличчя: класифікація, гістологічна будова, клінічні форми, стадії 

захворювання, диференційна діагностика, лікування (хірургічне, 
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променеве, хіміотерапія, імунокорекція тощо), профілактика і 

запобігання ускладнень. 

10. Передракові захворювання і рак нижньої губи: класифікація, гістологічна 

будова, клінічні форми, стадії захворювання, диференційна діагностика, 

принципи і методи лікування (хірургічне, променеве, хіміотерапія, 

імунокорекція тощо), профілактика і запобігання ускладнень. 

11. Передракові захворювання і рак слизової оболонки порожнини рота та 

язика: гістологічна будова, клінічні форми, стадії, диференційна 

діагностика, лікування, ускладнення і профілактика.  

12. Злоякісні пухлини слинних залоз: гістологічна будова, клінічні форми, 

диференційна діагностика, лікування. 

13. Рак і саркома щелеп: походження та гістологічна будова, класифікація, 

клініка, диференційна діагностика, лікування, ускладнення і 

профілактика.  

14. Злоякісні пухлини шиї. Лімфаденопатії ЩЛД.  

15. Класифікація пухлин, етіологія, патогенез, закономірності росту і 

розвитку доброякісних пухлин, принципи їх диференційної діагностики 

та лікування. 

16. Доброякісні пухлини та пухлиноподібні новоутворення м’яких тканин 

ЩЛД (папілома, фіброма, ліпома, гемангіома, атерома, нейрофіброматоз, 

дермоїдна та епідермальна кісти, кіста шиї серединна та бічна, 

брахіогенні кісти і нориці): етіологія, патогенез, класифікація, 

гістологічна будова, клініка, диференційна діагностика, лікування та 

профілактика ускладнень. 

17. Кісти щелеп (одонтогенні та неодонтогенні, епітеліальні та неепітеліальні 

тощо). Одонтогенні кісти щелеп (коренева, фолікулярна, підокісна, 

парадентальна, ретромолярна тощо): етіологія, патогенез, класифікація, 

гістологічна будова, клініка, діагностика, лікування, ускладнення, 

профілактика. 

18. Доброякісні одонтогенні пухлини щелеп [амелобластома (адамантинома), 

одонтома, цементома]: класифікація, гістологічна будова, клініка, 

диференційна діагностика, принципи і методи лікування, профілактика 

ускладнень. 

 

 

Перелік екзаменаційних питань для вступу до аспірантури. 

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

1. Техніка проведення аплікаційної та інфільтраційної анестезії. Анатомічне 

обгрунтування.  

2. Провідникове знеболення на верхній щелепі (інфраорбітальна анестезія). 

Зона знеболення. Техніка виконання.  

3. Провідникове знеболення на верхній щелепі (туберальна анестезія). Зона 

знеболення. Техніка виконання.  



26 
 

4. Провідникове знеболення на верхній щелепі (різцева анестезія). Зона 

знеболення. Техніка виконання.  

5. Провідникове знеболення на верхній щелепі (палатінальна анестезія). 

Зона знеболення. Техніка виконання.  

6. Провідникове знеболення на нижній щелепі (торусальна анестезія). Зона 

знеболення. Техніка виконання.  

7. Провідникове знеболення на нижній щелепі (мандібулярна анестезія). 

Зона знеболення. Техніка виконання.  

8. Провідникове знеболення на нижній щелепі (ментальна анестезія). Зона 

знеболення. Техніка виконання.  

9. Техніка проведення анестезії для виключення щічного та язикового 

нерва. Анатомічне обгрунтування. Зона знеболення.  

10. Блокада рухових волокон нижньощелеповогонерва (анестезія за Берше-

Дубовим-Уваровим). Анатомічне обгрунтування. Зона знеболення. 

Показання до застосування. Техніка проведення.  

11. Центральна анестезія при виключенні II гілки трійчастого нерва. Зони 

інервації, показання, техніка виконання. Профілактика ускладнень.  

12. Центральна анестезія при виключенні III гілки трійчастого нерва. Зони 

інервації, показання, техніка виконання. Профілактика ускладнень.  

13. Зомління, колапс, шок. Клінічний перебіг, допомога стоматологічному 

хворому в умовах амбулаторії.  

14. Алергічні реакції при введенні анестезуючих засобів. Патогенез, клініка, 

лікування, профілактика.  

15. Місцеві ускладнення, які виникають при проведенні місцевого 

знеболювання в хірургічній стоматології. Клініка, лікування, 

профілактика.  

16. Реанімаційні заходи під час стоматологічних операцій в умовах 

поліклініки та стаціонару.  

17. Гострий та хронічний періостит щелеп. Етіологія. Патогенез. Патологічна 

анатомія. Класифікація. Клініка. Діагностика. Диференційна діагностика. 

Лікування. Ускладнення. Прогноз.  

18. Гострий одонтогенний остеомієліт щелеп. Патологічна анатомія. Клініка. 

Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Ускладнення. 

Прогноз.  

19. Хронічний одонтогенний остеомієліт щелеп. Патологічна анатомія. 

Клініка. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. 

Ускладнення. Прогноз.  

20. Гостре запалення слинних залоз. Етіологія. Патогенез. Клініка. 

Патологічна анатомія. Діагностика. Диференційна діагностика. 

Лікування. Прогноз.  

21. Хронічний паренхіматозний сіалоаденіт. Етіологія. Патогенез. 

Класифікація. Клініка. Патологічна анатомія. Діагностика. Диференційна 

діагностика. Лікування. Прогноз.  
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22. Хронічний інтерстиціальнийсіалоаденіт. Етіологія. Патогенез. 

Класифікація. Клініка. Патологічна анатомія. Діагностика. Диференційна 

діагностика. Лікування. Прогноз.  

23. Хвороба та синдром Гужеро-Шегрена, Микуліча. Етіологія. Патогенез. 

Клініка. Патологічна анатомія. Діагностика. Диференційна діагностика. 

Лікування. Прогноз.  

24. Слиннокам’яна хвороба. Етіологія. Патогенез. Клініка. Патологічна 

анатомія. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Прогноз.  

25. Оперативні методи іммобілізації при переломах нижньої щелепи. 

Показання до використання. Техніка операції. Ускладнення.  

26. Невогнепальні переломи верхньої щелепи за LeFort І. Клініка. 

Діагностика. Лікування.  

27. Невогнепальні переломи верхньої щелепи за LeFort ІІ. Клініка. 

Діагностика. Лікування.  

28. Невогнепальні переломи верхньої щелепи за LeFort ІІІ. Клініка. 

Діагностика. Лікування.  

29. Консервативні методи закріплення відламків верхньої щелепи. Показання 

до використання. Техніка виготовлення. Ускладнення.  

30. Хірургічні методи фіксації відламків верхньої щелепи при переломах. 

Показання до використання. Техніка операції. Ускладнення.  

31. Регенерація кісткової рани. Методи стимулювання зрощення щелеп.  

32. Ранні ускладнення травматичних пошкоджень щелепно-лицевої ділянки, 

Класифікація. Клініка. Діагностика. Лікування.  

33. Пізні ускладнення травматичних пошкоджень щелепно-лицевої ділянки. 

Класифікація.Клініка. Діагностика. Лікування.  

34. Tравматичний остеомієліт щелеп. Клініка. Діагностика. Лікування.  

35. Tравматичний гайморит. Клініка. Діагностика. Лікування.  

36. Пошкодження слинних залоз. Клініка. Діагностика. Лікування.  

37. Асфіксії при щелепно-лицевих пошкодженнях. Види. Етіологія та 

патогенез. Заходи для забезпечення нормального дихання. Трахеотомія. 

Техніка операції.  

38. Класифікація пухлин щелепно-лицевої ділянки. Класифікація злоякісних 

пухлин обличчя і шиї за TNM.  

39. Факультативніпередраковістанищелепно-лицевоїділянки. Класифікація. 

Клініка. Діагностика. Лікування.  

40. Облігатні передраковістанищелепно-лицевоїділянки. Класифікація. 

Клініка. Діагностика. Лікування.  
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ПЕРЕЛІК 

питань для включення в екзаменаційні білети при вступі 

до аспірантури з розділу ортопедична стоматологія за 

спеціальністю – стоматологія 
1. Основні методи обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології. 

2. Патологія твердих тканин зуба. Класифікація каріозних порожнин за 

Блеком. Індекс ІРОПЗ.Загальні принципи формування порожнин під 

вкладки.  

3. Реакція тканин зуба та організму в цілому на препарування при 

виготовленні ортопедичних реставрацій. Методи знечулення при 

препаруванні твердих тканин зуба. 

4. Дефекти твердих тканин зуба. Етіологія, класифікація, клініка. Види 

штучних коронок, вимоги до них, показання до застосування. 

5. Литі металеві коронки. Показання до їх застосування. Клініко-

лабораторні етапи виготовлення металевої литої коронки. 

6. Принципи ортопедичного лікування хворих з захворюваннями тканин 

пародонту. 

7. Адгезивні мостоподібні протези. Розбірні мостоподібні протези. 

Мостоподібні протези виготовлені без препарування твердих тканин зуба. 

8. Металокерамічні та металопластмасові коронки. Показання та 

противопоказання до їх застосування. Клініко-лабораторні етапи їх 

виготовлення. 

9. Повна відсутність коронкової частини зуба. Види штифтових зубів та 

їхня критична оцінка. Виготовлення суцільнолитих коронково-кореневих 

вкладок. 

10. Препарування твердих тканин зубів при виготовленні мостоподібних 

протезів. Критерії оцінки якості препарування опорних зубів. Отримання 

відбитків. 

11. Комплекси лікування часткових дефектів зубних рядів. Етапи 

виготовлення знімних протезів з фіксацією базисів на імплантант. 
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12. Методики виготовлення опорно-фіксуючих елементів для бюгельних 

протезів. 

13. Методи підготовки до протезування повними знімними протезами. 

14. Піднебінний торус, методи його ізоляції, при виготовленні пластиночних 

протезів. 

15. Методи збільшення висоти беззубних альвеолярних паростків при їх 

надмірній атрофії. 

16. Спеціальна підготовка порожнини рота до протезування при частковій 

втраті зубів. Особливості підготовки при деформаціях зубних рядів. 
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Питання з розділу «Стоматологія дитячого віку» 
Кінцеві цілі дисципліни ”Дитяча терапевтична стоматологія”: 

 Аналізувати результати обстеження хворого в клініці дитячої терапевтичної 

стоматології 

 Визначати характер та принципи лікування захворювань в дитячій 

терапевтичній стоматології 

 Визначити провідні синдроми і симптоми у дитячій терапевтичної стоматології 

 Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених 

захворювань у клініці дитячої терапевтичної стоматології 

 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного 

фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої терапевтичної 

стоматології 

 Діагностувати невідкладні стани в клініці дитячої терапевтичної стоматології 

 Надавати необхідну невідкладну допомогу при екстрених станах в клініці 

дитячої терапевтичної стоматології 

 Обґрунтовувати і формулювати попередній клінічний діагноз в клініці дитячої 

терапевтичної стоматології 

 Обґрунтовувати і формулювати синдромний діагноз в клініці дитячої 

терапевтичної стоматології 

 Планувати обстеження стоматологічного хворого, інтерпретувати результати 

лабораторних та інструментальних досліджень при найбільш поширених 

захворюваннях та їх ускладненнях 

 Проводити диференціальну діагностику в клініці дитячої терапевтичної 

стоматології 

 Проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених 

захворювань у клініці дитячої терапевтичної стоматології 

 Ставити остаточний діагноз основних захворювань в клініці дитячої 

терапевтичної стоматології 

Основні симптоми та прояви 
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 при карієсі тимчасових і постійних зубів; 

 при захворюваннях пульпи тимчасових і постійних зубів; 

 при періодонтиті тимчасових і постійних зубів; 

 при травматичних ушкодженнях тимчасових і постійних зубів; 

 при гіпоплазії емалі (системна та локальна), спадкових ураженнях емалі та 

дентину; 

 при ендемічному флюорозі; 

 при патології тканин пародонта (гінгівіт, пародонтит, ідиопатичні 

захворювання пародонта); 

 при травматичних ураженнях слизової оболонки порожнини рота; 

 при вірусних захворюваннях слизової оболонки порожнини рота (гострий 

герпетичний стоматит, рецидивуючий герпетичний стоматит, оперізуючий 

лишай); 

 при грибкових захворюваннях слизової оболонки порожнини рота;  

 при алергічних хворобах слизової оболонки порожнини рота; 

 при змінах слизової оболонки порожнини рота при системних захворюваннях; 

 при змінах слизової оболонки порожнини рота при специфічних хворобах; 

 при змінах слизової оболонки порожнини рота при гострих інфекційних та 

вірусних захворюваннях (дифтерія, вітряна віспа, кір, інфекційний 

мононуклеоз, скарлатина); 

 при самостійних та симптоматичних хейлітах; 

 при аномаліях та захворюваннях язика. 

 при карієсі тимчасових і постійних зубів; 

 при захворюваннях пульпи тимчасових і постійних зубів; 

 при періодонтиті тимчасових і постійних зубів; 

 при травматичних ушкодженнях тимчасових і постійних зубів; 

 при гіпоплазії емалі (системна та локальна), спадкових ураженнях емалі та 

дентину; 

 при ендемічному флюорозі; 

 при патології тканин пародонта (гінгівіт, пародонтит, ідиопатичні 

захворювання пародонта); 

 при травматичних ураженнях слизової оболонки порожнини рота; 

 при вірусних захворюваннях слизової оболонки порожнини рота (гострий 

герпетичний стоматит, рецидивуючий герпетичний стоматит, герпангіна); 

 при грибкових захворюваннях слизової оболонки порожнини рота;  

 при алергічних хворобах слизової оболонки порожнини рота; 

 при змінах слизової оболонки порожнини рота при системних захворюваннях; 

 при змінах слизової оболонки порожнини рота при специфічних хворобах; 

 при змінах слизової оболонки порожнини рота при гострих інфекційних та 

вірусних захворюваннях (дифтерія, вітряна віспа, кір, інфекційний 

мононуклеоз, скарлатина) 

 при самостійних та симптоматичних хейлітах; 
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 при аномаліях та захворюваннях язика. 

Визначати характер та принципи лікування захворювань в дитячій 

терапевтичній стоматології: 

 при карієсі тимчасових і постійних зубів; 

 при захворюваннях пульпи тимчасових і постійних зубів; 

 при періодонтиті тимчасових і постійних зубів; 

 при травматичних ушкодженнях тимчасових і постійних зубів; 

 при гіпоплазії емалі (системна та локальна), спадкових ураженнях емалі та 

дентину; 

 при ендемічному флюорозі; 

 при патології тканин пародонта (гінгівіт, пародонтит, ідиопатичні 

захворювання пародонта); 

 при травматичних ураженнях слизової оболонки порожнини рота; 

 при вірусних захворюваннях слизової оболонки порожнини рота (гострий 

герпетичний стоматит, рецидивуючий герпетичний стоматит, оперізуючий 

лишай); 

 при грибкових захворюваннях слизової оболонки порожнини рота;  

 при алергічних хворобах слизової оболонки порожнини рота; 

 при змінах слизової оболонки порожнини рота при системних захворюваннях; 

 при змінах слизової оболонки порожнини рота при специфічних хворобах; 

 при змінах слизової оболонки порожнини рота при гострих інфекційних та 

вірусних захворюваннях (дифтерія, вітряна віспа, кір, інфекційний 

мононуклеоз, скарлатина); 

 при самостійних та симптоматичних хейлітах; 

 при аномаліях та захворюваннях язика. 

 

Визначити провідні симптоми і синдроми у дитячій терапевтичної 

стоматології:   

1. анемія; 

2. асиметрія обличчя; 

3. біль в зубах; 

4. біль в м’яких тканинах щелепно-лицевої ділянки; 

5. біль в кістках обличчя; 

6. втрата свідомості; 

7. геморагічний синдром; 

8. гіперестезія; 

9. головний біль; 

10. жовтяниця; 

11. задуха та асфіксія; 

12. запаморочення; 

13. змінений колір зубів; 

14. змінений колір шкірних покровів, слизової оболонки порожнини рота; 

15. зміни міжальвеолярного простору; 
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16. зруйновані зуби; 

17. лихоманка; 

18. лімфаденопатія; 

19. макрохейлія; 

20. мацерація кутів рота; 

21. зубні відкладення; 

22. наявність інфільтрату в щелепно-лицевій ділянці; 

23. наявність елементів ураження на шкірі та слизовій оболонці порожнини 

рота; 

24. наявність пародонтальної кишені; 

25. обмеження у відкриванні рота; 

26. порушення пропорцій обличчя; 

27. норицевий хід; 

28. рухомі зуби; 

29. сухість слизової оболонки порожнини рота; 

30. ціаноз (дифузний та локальний). 

 

Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених 

захворювань у клініці дитячої терапевтичної стоматології: 

 при карієсі тимчасових і постійних зубів; 

 при захворюваннях пульпи тимчасових і постійних зубів; 

 при періодонтиті тимчасових і постійних зубів; 

 при травматичних ушкодженнях тимчасових і постійних зубів; 

 при гіпоплазії емалі (системна та локальна), спадкових  ураженнях емалі та 

дентину; 

 при патології тканин пародонта (гінгівіт, пародонтит, ідіоматичні захворювання 

пародонта); 

 при травматичних ураженнях слизової оболонки порожнини рота; 

 при вірусних захворюваннях слизової оболонки порожнини рота (гострий 

герметичний стоматит, рецидивуючий герметичний стоматит, оперізуючий 

лишай); 

 при грибкових захворюваннях слизової оболонки порожнини рота;  

 при алергічних хворобах слизової оболонки порожнини рота; 

 при самостійних та симптоматичних хейлітах; 

 при аномаліях та захворюваннях язика. 

Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 

медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої 

терапевтичної стоматології. 

3. Діагностувати невідкладні стани в клініці дитячої терапевтичної 

стоматології: 

 асфіксія;  

 гостра дихальна недостатність; 

 гостра серцева недостатність; 
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 гостре отруєння; 

 гострий живіт; 

 електротравма; 

 непритомність; 

 зовнішні кровотечі; 

 колапс; 

 коми; 

 набряк гортані; 

 набряк Квінке; 

 опіки та обмороження; 

 судоми; 

 утоплення; 

 шоки; 

 травми кісток. 

 

 

Надавати необхідну невідкладну допомогу при екстрених станах в клініці 

дитячої терапевтичної стоматології: 

 асфіксія; 

 гостра дихальна недостатність; 

 гостра серцева недостатність; 

 гостре отруєння; 

 гострий живіт; 

 електротравма; 

 непритомність; 

 зовнішні кровотечі; 

 колапс; 

 коми; 

 набряк гортані; 

 набряк Квінке; 

 опіки та обмороження; 

 судоми; 

 утоплення; 

 шоки; 

 травми кісток. 

Обґрунтовувати і формулювати попередній клінічний діагноз в клініці 

дитячої  терапевтичної стоматології: 

 при карієсі тимчасових і постійних зубів; 

 при захворюваннях пульпи тимчасових і постійних зубів; 

 при періодонтиті тимчасових і постійних зубів; 

 при травматичних ушкодженнях тимчасових і постійних зубів; 

 при гіпоплазії емалі (системна та локальна), спадкових ураженнях емалі  та 
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дентину; 

 при ендемічному флюорозі; 

 при патології тканин пародонта (гінгівіт, пародонтит, ідиопатичні 

захворювання пародонта); 

 при травматичних ураженнях слизової оболонки порожнини рота; 

 при вірусних захворюваннях слизової оболонки порожнини рота (гострий 

герпетичний стоматит, рецидивуючий герпетичний стоматит, оперізуючий 

лишай); 

 при грибкових захворюваннях слизової оболонки порожнини рота;  

 при алергічних хворобах слизової оболонки порожнини рота; 

 при змінах слизової оболонки порожнини рота на тлі системних захворювань; 

 при змінах слизової оболонки порожнини рота при специфічних хворобах; 

 при змінах слизової оболонки порожнини рота при гострих інфекційних та 

вірусних захворюваннях (дифтерія, вітряна віспа, кір, інфекційний 

мононуклеоз, скарлатина); 

 при самостійних та симптоматичних хейлітах; 

 при аномаліях та захворюваннях язика. 

Виявляти основні синдроми в клініці дитячої терапевтичної стоматології 

та проводити внутрішньосиндромну диференціальну діагностику при цих 

синдромах: 

1. анемія; 

2. асиметрія обличчя; 

3. біль в зубах; 

4. біль в м’яких тканинах щелепно-лицевої ділянки; 

5. біль в кістках обличчя; 

6. втрата свідомості; 

7. геморагічний синдром; 

8. гіперестезія; 

9. головний біль; 

10. жовтяниця; 

11. задуха та асфіксія; 

12. запаморочення; 

13. змінений колір зубів; 

14. змінений колір шкірних покровів, слизової оболонки порожнини рота; 

15. зміни між альвеолярного простору; 

16. зруйновані зуби; 

17. лихоманка; 

18. лімфаденопатія; 

19. макрохейлія; 

20. мацерація кутів рота; 

21. зубні відкладення; 

22. наявність інфільтрату в щелепно-лицевій ділянці; 

23. наявність елементів ураження на шкірі та слизовій оболонці порожнини 
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рота; 

24. наявність пародонтальної кишені; 

25. обмеження у відкриванні рота; 

26. порушення пропорцій обличчя; 

27. раневий та норицевий хід; 

28. рухомі зуби; 

29. сухість слизової оболонки порожнини рота; 

30. ціаноз (дифузний та локальний). 

Планувати обстеження стоматологічного хворого, інтерпретувати 

результати лабораторних та інструментальних досліджень: 

 аналіз пунктату новоутворень м’яких тканин і кісток; 

 гістоморфологічне дослідження слизових оболонок порожнини рота; 

 глюкоза крові; 

 загальний аналіз крові; 

 загальний аналіз сечі; 

 коагулограма; 

 рентгенологічне дослідження черепу, зубощелепного апарату; 

 цитологічне дослідження органів та тканин зубощелепного апарату. 

Проводити диференціальну діагностику в клініці дитячої терапевтичної 

стоматології: 

 при карієсі тимчасових і постійних зубів; 

 при захворюваннях пульпи тимчасових і постійних зубів; 

 при періодонтиті тимчасових і постійних зубів; 

 при травматичних ушкодженнях тимчасових і постійних зубів; 

 при гіпоплазії емалі (системна та локальна), спадкових ураженнях емалі та 

дентину; 

 при ендемічному флюорозі; 

 при патології тканин пародонта (гінгівіт, пародонтит, ідіоматичні захворювання 

пародонта); 

 при травматичних ураженнях слизової оболонки порожнини рота; 

 при вірусних захворюваннях слизової оболонки порожнини рота (гострий 

герпетичний стоматит, рецидивуючий герпетичний стоматит, оперізуючий 

лишай); 

 при грибкових захворюваннях слизової оболонки порожнини рота; 

 при алергічних хворобах слизової оболонки порожнини рота; 

 при змінах слизової оболонки порожнини рота при системних захворюваннях; 

 при змінах слизової оболонки порожнини рота при специфічних хворобах; 

 при змінах слизової оболонки порожнини рота при гострих інфекційних та 

вірусних захворюваннях (дифтерія, вітряна віспа, кір, інфекційний 

мононуклеоз, скарлатина); 

 при самостійних та симптоматичних хейлітах; 

 при аномаліях та захворюваннях язика. 
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Проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених 

захворювань у клініці дитячої терапевтичної стоматології: 

 при карієсі тимчасових і постійних зубів; 

 при захворюваннях пульпи тимчасових і постійних зубів; 

 при періодонтиті тимчасових і постійних зубів; 

 при травматичних ушкодженнях тимчасових і постійних зубів; 

 при гіпоплазії емалі (системна та локальна); 

 при ендемічному флюорозі; 

 при патології тканин пародонта (гінгівіт, пародонтит); 

 при вірусних захворюваннях слизової оболонки порожнини рота (гострий 

герпетичний стоматит, рецидивуючий герпетичний стоматит); 

 при грибкових захворюваннях слизової оболонки порожнини рота;  

 при алергічних хворобах слизової оболонки порожнини рота; 

 при змінах слизової оболонки порожнини рота при гострих інфекційних та 

вірусних захворюваннях (дифтерія, вітряна віспа, кір, інфекційний 

мононуклеоз, скарлатина); 

 при самостійних та симптоматичних хейлітах. 

 

Дитячя хірургічна стоматологія 

у відповідності до додатку Б ОПП кінцевими  цілями вивченя дитячої хірургічної 

стоматології є: 

- аналізувати результати обстеження хворого в клініці дитячої хірургічної 

стоматології 

- визначати провідні синдроми і симптоми у дитячій хірургічній стоматології 

- визначати характер та принципи лікування в клініці дитячої хірургічної 

стоматології 

- використовувати принципи профілактики стоматологічних захворювань та їх 

ускладнень в дитячій хірургічній стоматології. 

- виявляти вроджені та набуті вади щелепно-лицевої ділянки 

- виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених 

захворювань у клініці дитячої хірургічної стоматології. 

- демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного 

фахівця та принципами фахової субординації у клініці дитячої хірургічної 

стоматології 

- діагностувати невідкладні стани в клініці дитячої хірургічної стоматології. 

- надавати необхідну невідкладну допомогу в клініці дитячої хірургічної 

стоматології 

- обґрунтувати і оформити попередній клінічний діагноз в клініці дитячої 

хірургічної стоматології 

- обґрунтувати і оформити синдромний діагноз в клініці дитячої хірургічної 

стоматології 

- проводити диференційну діагностику венеричних захворювань, що потребують 

особливої тактики ведення пацієнта. 



46 
 

- проводити обстеження хворого у клініці  дитячої  хірургічної стоматології 

- проводити хірургічне лікування основних стоматологічних захворювань. 

- ставити остаточний клінічний діагноз основних захворювань в клініці дитячої 

хірургічної стоматології. 

- питання місцевого і загального знеболення ЩЛД у дітей;  

- особливості видалення зубів у дитячому віці; 

- ускладнення при видаленні зубів у дітей, їх профілактика; 

- закономірності перебігу, методи діагностики та лікування запальних процесів 

ЩЛД в дитячому віці; 

- травматичні пошкодження м’яких тканин зубів та щелеп, хірургічну допомогу 

при цьому в умовах амбулаторії та стаціонару; 

- етіологію, клініку, принципи діагностики та способи лікування доброякісних і 

злоякісних пухлин обличчя у дітей; 

- захворювання СНЩС у дітей; 

- проблеми комплексної реабілітації хворих з природженими незрощеннями 

верхньої губи та піднебіння і іншими природженими вадами. 

 

У результаті вивчення дитячої хірургічної стоматології студент повинен вміти: 

- провести аплікаційне знеболення м’яких тканин у дітей; 

- провести інфільтраційне знеболення тканин ЩЛД у дітей; 

- провести провідникове знеболення нижньої щелепи; 

- провести провідникове знеболення верхньої щелепи; 

- правильно зібрати анамнез та оформити медичну документацію у дітей; 

- видалити тимчасовий та постійний зуб; 

- провести розтин періостального абсцесу; 

- провести розтин абсцесу м’яких тканин; 

- призначити комплексне лікування при запальних процесах в ЩЛД у дітей; 

- призначити комплексне лікування при травмах обличчя у дітей; 

- провести первинну хірургічну обробку рани м’яких тканин; 

- іммобілізувати зуб при його пошкодженні; 

- налагодити тимчасову іммобілізацію фрагментів при переломах щелеп; 

- подовжити коротку вуздечку язика; 

- подовжити коротку вуздечку губи; 

- зробити цистектомію та цитотомію невеликих кіст щелеп; 

- надати медичну допомогу при непритомності, колапсі та анафілактичному 

шоку; 

- правильно зібрати анамнез та оформити медичну документацію хворих з 

пухлинними процесами та природженими вадами обличчя; 

- призначити та розшифрувати дані рентгенологічного дослідження хворих з 

пухлинами кісток; 

- провести первинну верифікацію пухлин; 

- видалити невеликі пухлини м’яких тканин та доброякісні пухлини щелеп. 

- знати анатомо-фізіологічні особливості розвитку та будови тканин і органів 

ЩЛД у дітей; 
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- знати анатомічну будову щелеп  та орієнтири для визначення цільових пунктів 

при проведенні провідникових анестезій у дітей різного віку; 

- знати анестетики, які найбільш часто застосовуються для місцевого знеболення 

тканин ЩЛД у дітей; 

- знати та вміти провести проби на переносимість до анестетиків; 

- знати ускладнення під час проведення місцевого знеболювання,вміти їх 

діагностувати та лікувати; 

- знати види загального знеболювання та речовини,  які  використовуються для 

його проведення;  

- знати та вміти визначити показання та протипоказання до загального 

знеболювання в  умовах поліклініки та стаціонару; 

- знати анатомічну будову, строки прорізування зубів та розсмоктування коренів; 

- знати показання та протипоказання до видалення постійних та тимчасових 

зубів; 

- знати інструменти для видалення зубів у дітей; 

- вміти видаляти тимчасові та постійні зуби у дітей різного віку; 

- знати ускладнення під час та після видалення зубів та вміти їх лікувати; 

- вміти надати первинну допомогу при виникненні загальних ускладнень 

(непритомність, колапс, шок). 

 

 

 

 

Ортодонтія 

1. Аналізувати результати обстеження ортодонтичного хворого: 

- з аномаліями розмірів окремих зубів; 

- з аномаліями форми окремих зубів; 

- з аномаліями кількості окремих зубів; 

- з діастемами та тремами; 

- зі скупченістю зубів; 

- із тортоаномаліями; 
- з вестибуло-оральним положенням зубів; 

- з прогнатичними формами прикусу; 

- з прогенічними формами прикусу; 

- з відкритим прикусом; 

- з глибоким прикусом; 

- з одно-або двостороннім перехресним прикусом. 

2. Визначити диспансерні груші нагляду за ортодонтичними хворими і 

профілактичні заходи в групі з факторами ризику: 

- з аномаліями розмірів окремих зубів; 

- з аномаліями форми окремих зубів; 

- з аномаліями кількості окремих зубів; 

- з діастемами та тремами; 

- зі скупченістю зубів; 
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- із вестибуло-оральним положенням зубів; 

- з прогнатичними формами прикусу; 

- з прогенічними формами прикусу; 

- з одно- або двостороннім перехресним прикусом. 

3. Визначити провідні синдроми і симптоми в ортодонтичній практиці: 

- асиметрія обличчя; 

- біль в кістках обличчя; 

- вкорочення верхньої губи; 

- вкорочення м'якого піднебіння; 

- гугнявість (відкрита та закрита); 

- деформація кісток лицевого скелету; 

- змінений колір зубів; 

- зміни міжальвеолярного простору; 

- зруйновані зуби; 
- конвергенція (дивергенція) зубів; 

- наявність щілинних дефектів обличчя; 

- обмеження у відкриванні рога; 

- порушення пропорцій обличчя; 

- рухомі зуби. 
4. Виявляти вроджені та набуті вади щелепно-лицевої ділянки. 

5. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного 

фахівця та принципами фахової субординації на ортодонтичному прийомі 

6. Обґрунтовувати і формулювати попереднім клінічний діагноз  зубощелепних 

аномалій та деформацій: 

- аномалії розмірів окремих зубів; 

- аномалії форми окремих зубів; 

- аномалії кількості окремих зубів; 

- діастем і трем; 

- скупченості зубів; 
- тортоаномалії; 
- вестибуло-орального положення зубів; 

- прогнатичних форм прикусу; 

- прогенічних форм прикусу; 

- відкритого прикусу; 

- глибокого прикусу; 

- одно- або двостороннього перехресного прикусу. 

7. Обґрунтовувати і формулювати синдромний діагноз в ортодонтичній 

практиці: 

- при асиметрії обличчя; 

- при виникненні болю в кістках обличчя; 

- при вкороченні верхньої губи; 

- при вкороченні м'якого піднебіння; 

- при гугнявості (відкритій та закритій); 

- при деформаціях кісток лицевого скелету; 
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- при зміненому кольорі зубів; 

- при зміні міжальвеолярного простору; 

- при зруйнованих зубах; 

- при конвергенції (дивергенції) зубів; 

- при наявності щілинних дефектів обличчя; 

- при обмеженні у відкриванні рота; 

- при порушеннях пропорцій обличчя; 

- при рухомості зубів. 

8. Проводити диференційну діагностику захворювань зубощелепного апарату: 

- при аномаліях розмірів окремих зубів; 

- при аномаліях форми окремих зубів; 

- при аномаліях кількості окремих зубів; 

- при діастемах і тремах; 

- при скупченості зубів; 

- при тортоаномаліях; 

- при вестибуло-оральному положенні зубів; 

- при прогнатичних формах прикусу; 

- при прогенічних формах прикусу; 

- при відкритому прикусі; 

- при глибокому прикусі; 

- при одно- або двосторонньому перехресному прикусі. 

9. Проводити диференційну діагностику соматичних захворювань, що 

потребують особливої тактики ведення пацієнтів у дитячому віці: 

- вадами серця; 

- епілепсією; 
- бронхіальною астмою; 

- цукровим діабетом; 

- ВІЛ-інфекцією/СНІД; 

- вірусним гепатитом; 

- дифтерією; 
- туберкульозом. 
10. Проводити обстеження ортодонтичних хворих: 

- з аномаліями розмірів окремих зубів; 

- з аномаліями форми окремих зубів; 

- з аномаліями кількості окремих зубів; 

- з діастемами та тремами; 

- зі скупченістю зубів; 

- із тортоаномаліями; 
- з вестибуло-оральним положенням зубів; 

- з прогнатичними формами прикусу; 

- з прогенічними формами прикусу; 

- з відкритим прикусом; 

- з глибоким прикусом; 

- з одно- або двостороннім перехресним прикусом. 
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11. Проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених 

зубощелепних аномалій та деформацій: 

- аномалії розмірів окремих зубів; 

- аномалії форми окремих зубів; 

- аномалії кількості окремих зубів; 

- діастем і трем; 

- скупченості зубів; 
- тортоаномалії; 
- вестибуло-орального положення зубів; 

- прогнатичних форм прикусу; 

- прогенічних форм прикусу; 

- відкритого прикусу; 

- глибокого прикусу; 

- одно- або двостороннього перехресного прикусу. 

- особливості профілактики зубо-щелепних аномалій в різні вікові періоди; 

- морфо-функціональні характеристики всіх періодів прикусу; 

- необхідність і доцільність зубного протезування у дітей; 

- основні групи дітей за ризиком виникнення зубощелепних аномалій; 

- узгодженість профілактичної роботи стоматологів дитячих та ортодонтів, а 

також з іншими спеціалістами; 

- обстеження ортодонтичного хворого, заповнення історії хвороби; 

- отримання контрольних моделей; 

- проведення допоміжних методів дослідження ортодонтичного хворого; 

- припасування і фіксація незнімних і знімних конструкцій дитячих зубних 

протезів. 
 

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

1. Анатомо-фізіологічні особливості порожнини рота новонародженого. Вплив 

штучного вигодовування на формування патологічних видів прикусу. 

2. Поняття про норму в ортодонтії. Ортогнатичний прикус, його 

характеристика. Ключі оклюзії за Е. Енглем та Ендрюсом.  

 3. Фізіологічні та патологічні види прикусів. Періоди становлення висоти 

прикусу. Значення симптому Цилінського у процесі формування постійного 

прикусу.  

4. Клінічні методи обстеження дітей із зубощелепними аномаліями і 

деформаціями. Антропометричні методи обстеження ортодонтичних хворих.  

5. Біомеханіка переміщення зубів при ортодонтичному лікуванні. Класифікація 

сил, що використовуються при ортодонтичному лікуванні. Сили по А.М. 

Шварцу.Теорії перебудови тканин пародонту (Флюренса, Кінгслея-Валькгофа 

та Опенгейма). Сучасні теорії перебудови тканин пародонту під впливом 

ортодонтичної апаратури.  

6. Класифікації ортодонтичної апаратури. Методи лікування ортодонтичних 

пацієнтів. 
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7. Апаратурне лікування. Функціонально-діюча апаратура. . Механічно-діюча 

апаратура. 

8. Аномалії окремих зубів. Діастема. Аномалії кількості зубів.  

9. Аномалії прорізування зубів. Аномалії положення зубів. 

10. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, профілактика.  

11. Клініка та діагностика дистального прикусу. Комплексне лікування 

дистального прикусу. 

12. Мезіальний прикус. Етіологія, патогенез, профілактика. 

13. Глибокий прикус. Етіологія, патогенез, профілактика.  

14. Відкритий прикус. Етіологія, патогенез профілактика. 

15. Перехресний прикус. Етіологія, патогенез, профілактика, клініка та 

діагностика. 

16. Класифікації зубо-щелепно-лицевих деформацій і аномалій за Енглем та 

А.Я. Катцем. 

17. Особливості росту і формування щелепних кісток людини у віковому 

аспекті. 

18.  Основні біологічні фактори, які забезпечують ріст і формування зубо-

щелепного апарату. 

19. Морфологічна і функціональна характеристика тимчасового прикусу. 

20. Симптом “сходинки” (Цилінського) і його діагностичне значення. 

21. Особливості жувальних і мімічних м’язів у дітей 

22. Анатомо-фізіологічні особливості ортогнатичного прикусу в тимчасовому і 

постійному його періодах. 

23. Вплив ортодонтичної апаратури на тканини і органи жувального апарату. 

24. Роль патології верхніх дихальних шляхів і рахіту в розвитку деформацій 

прикусу, методи їх профілактики. 

25. Роль штучного годування в розвитку аномалій прикусу. 

26. Анатомічна й функціональна характеристика фізіологічних прикусів. 

27. Морфо-функціональна характеристика молочного прикусу. 

28. Шкідливі звички у дітей, їх роль в патогенезі зубо-щелепних деформацій. 

29. Гімнастика мімічних і жувальних м’язів, як метод профілактики та 

лікування зубо-щелепних аномалій і деформацій. 

30. Морфологічні і функціональні порушення в жувальному апараті при зубо-

щелепних аномаліях та деформаціях. 

31. Особливості ортодонтичного лікування дистального прикусу в постійному 

періоді у дітей і дорослих. Можливі ускладнення. Показання до видалення 

зубів і інших хірургічних втручань. 

32. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика і лікування 

мезіального прикусу в тимчасовому періоді. Роль спадковості у виникненні 

даної аномалії. 

33. Етіологія, патогенез, клініка, профілактика, діагностика і лікування 

відкритого прикусу у тимчасовому періоді. Роль нормалізації носового 

дихання у прогнозі ортодонтичного лікування. 

34. Особливості лікування перехресного прикусу в постійному періоді. 
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35. Клінічно-діагностичні проби Ешлера-Бітнера. Їх значення. 

36. Клінічно-діагностичні проби Л.В. Ільїної-Маркосян. Їх значення. 

37. Хірургічні втручання в комплексному лікуванні ортодонтичних хворих. 

38. Методи стимуляції ортодонтичного лікування (хірургічні, фізіотерапевтичні, 

біологічні), їх суть, вікові показання. 

39. Фізіотерапевтичні методи стимуляції ортодонтичного лікування: 

(електрофульгурація, механізм дії, показання, протипоказання до 

застосування). 

40. Показання до апаратурного, хірургічного та комбінованого методів 

лікування зубо-щелепних аномалій та деформацій у дітей різного віку. 

41. Особливості техніки інфільтраційного та провідникового знеболювання у 

дітей різного віку на верхній щелепі. Ускладнення, їх попередження та 

лікування.  

42.  Особливості техніки інфільтраційного та провідникового знеболювання у 

дітей різного віку на нижній щелепі. Ускладнення, їх попередження та 

лікування.  

43.  Особливості видалення  тимчасових та постійних зубів у дітей різного віку 

на верхній щелепі. 

44. Особливості видалення  тимчасових та постійних зубів у дітей різного віку 

на нижній  щелепі. 

45. Загальні та місцеві ускладнення під час та після видалення зубів у дітей, 

методи їх лікування та профілактика. 

46. Запальні одонтогенні кісти щелеп від тимчасових та постійних зубів. 

Клініка, діагностика, диференційна діагностика, принципи лікування, 

профілактики. 

47. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика та 

лікування гострого епідемічного паротиту. 

48.  Клінічні ознаки та закономірності перебігу гострих одонтогенних і 

неодонтогенних лімфаденітів. 

49. Специфічні запальні процеси (туберкульоз, актиномікоз, сифіліс). Прояви в 

порожнині рота. 

50. Клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика та лікування 

флегмон, розташованих навколо верхньої щелепи.   

51. Клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика та лікування 

флегмон, розташованих біля нижньої щелепи.   

52. Клінічні прояви, діагностика та лікування фурункула, карбункула щелепно-

лицевої ділянки. 

53. Особливості клінічних проявів гострого одонтогенного остеомієліту, 

медикаментозне та хірургічне лікування, профілактика захворювання. 

54. Особливості гістологічної будови, клініко-рентгенологічні форми одонтоми. 

55. Травматичні пошкодження м'яких тканин: забій, гематома, рани. 

Діагностика, клініка, лікування.  

56. Клініко-рентгенологічні форми хронічного одонтогенного остеомієліту. 
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57. Причини розвитку, клініка, діагностика та лікування гострих гематогенних 

остеомієлітів щелеп. 

58. Гострі артрити скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС). Клініка, 

діагностика, диференційна діагностика методи лікування. 

59. Хронічні артрити СНЩС. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. 

60. Комплексне лікування хронічних артритів СНЩС. Ускладнення, наслідки 

хронічних артритів СНЩС. 

61. Клініко-рентгенологічна картина одонтогенних запальних кіст щелеп. 

62. Діагностика та диференційна діагностика одонтогенних запальних кіст 

щелеп. 

63. Етіологія,  патогенез, клініка, диференційна діагностика, лікування гострого 

неепідемічного паротиту. 

64. Комплексне лікування гострих паротитів. 

65. Гострі та хронічні калькульозні  субмаксиліти. Клініка, діагностика, 

диференційна діагностика та їх лікування. 

66. Хронічний паренхіматозний сіалоденіт. Клініко-рентгенологічна 

характеристика та лікування. 

67. Комплексне лікування хронічних сіалоденітів. 

68. Класифікація травматичних пошкоджень м`яких тканин ЩЛД та клінічна 

картина ран м’яких тканин ЩЛД у дітей. 

69. Особливості клінічного перебігу та принципи лікування ран, що 

проникають у порожнину рота. 

70. Клінічна картина та лікування ран з дефектами м'яких тканин ЩЛД. 

Протиправцева вакцинація. 

71. Анестетики та їх застосування у дітей при знеболенні м’яких тканин у дітей. 

72. Особливості ПХО та лікування укушених ран. Антирабічна вакцинація. 

Показання до її проведення. 

73. Класифікація та клініка коротких вуздечок губи. 

74. Лікування коротких вуздечок губ. 

75. Класифікація та клініка коротких вуздечок язика. 

76. Принципи та методи лікування коротких вуздечок язика. 

77. Причини  розвитку, особливості діагностики, клініки та лікування гострого  

одонтогенного періоститу щелеп. 

78. Диференційна діагностика гострого одонтогенного періоститу  та 

остеомієліту щелеп. 

79. Причини розвитку, диференційна діагностика та особливості клінічного 

перебігу, лікування  хронічних періоститів щелеп. 

70. Незрощення губи .Класифікація. Клініка. Лікування 

81. Множинний карієс зубів у дітей. Основні причини. Принципи і план 

лікування. Ендогенна профілактика карієсу препаратами фтору. Показання, 

визначення, дози, механізм дії фтору. 

82. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика карієсу 

тимчасових зубів у дітей.  Принципи лікування. 
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83. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика карієсу 

постійних  зубів у дітей. Принципи лікування. 

84. Тактика лікування травми зубів на рівні емалі та дентину. Прогноз. 

85. Флюороз зубів. Ендемічні зони. Клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування, профілактика. 

86. Гіпоплазія емалі. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, 

лікування, профілактика. 

87. Класифікація пульпітів тимчасових  та постійних зубів у дітей. Етіологія, 

клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика. 

88. Методи лікування пульпітів тимчасових та постійних зубів у дітей. 

89. Класифікація періодонтитів тимчасових та постійних зубів у дітей. 

Етіологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 

90. Методи лікування пульпітів та періодонтитів тимчасових та постійних зубів 

у дітей. 

91. Рентгенологічні стадії формування кореня постійних зубів. Диференційна 

діагностика несформованого кореня і гранулеми. Особливості лікування 

пульпітів та періодонтитів постійних зубів з незавершеним формуванням 

коренів. 

92. Хвороби пародонту у дітей. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування. 

93. Гострий герпетичний стоматит у дітей. Етіологія, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування, профілактика.  

94. Дистрофічно-запальні зміни пародонту у дітей при Х-гістіоцитозах 

(еозинофільна гранулема, хвороби Хенда-Крісчена-Шіллера, Гоше, Німанна-

Піка, Лєттерера-Зіве). Клініка, діагностика, лікувальна тактика. 

95. Кандидози у дітей. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування, профілактика. 

96. Багатоформна ексудативна еритема. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика. Лікування. Механізм дії застосовуваних лікарських засобів. 

97. Прояви у порожнині рота при гострих інфекційних захворюваннях у дітей: 

кір, скарлатина, дифтерія. Діагностика, лікувальна тактика. 

98. Гігієнічні індекси. Оцінка гігієнічного стану порожнини рота за Федоровим-

Володкіною, Гріном-Вермільоном, Сілнес-Лоу. 

99. Предмети гігієни порожнини рота. Класифікація. Показання до 

застосування. 

100. Екзогенна профілактика карієсу препаратами фтору. Методика 

проведення, оцінка ефективності. Механізм дії. 

101. Герметизація фісур як метод профілактики карієсу зубів, показання, 

методики. Герметики: класифікація, склад, властивості. 

102 Види та методи ендогенної профілактики карієсу зубів у дітей. Планування 

профілактики карієсу зубів у залежності від виразності факторів карієсогенної 

ситуації. Взаємодія з лікарем-педіатром.  

103. Анатомічна будова тимчасових зубів. Анатомічна будова постійних зубів у 

дітей. 
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104. Класифікація пломбувальних матеріалів. Вибір стоматологічних матеріалів  

для лікування карієсу в постійних зубах у дітей. 

105. Склоіономерні цементи. Склад, основні властивості, показання до 

застосування в тимчасових і постійних зубах у дітей. Техніка приготування та 

пломбування. 

106. Композиційні матеріали хімічного тверднення. Види, основні властивості, 

показання до застосування в тимчасових і постійних зубах у дітей. Техніка 

приготування та пломбування. 

107. Фотополімерні композиційні матеріали. Види, основні властивості, показання 

до застосування в тимчасових і постійних зубах у дітей. Техніка пломбування. 

108. Фото полімерні композиційні матеріали. Етапи пломбування постійних зубів 

у дітей. 

109. Зубна бляшка. Її будова, механізми утворення, вплив на емаль зуба. 

110. Помилки та ускладнення при лікуванні пульпіту тимчасових зубів у дітей. Їх 

попередження та усунення. 

111. Помилки та ускладнення при лікуванні пульпіту постійних зубів у дітей. Їх 

попередження та усунення. 

112. Розвиток, структура та функції періодонту. Будова періодонту в зубах з 

несформованим коренем. Зона росту. Її будова, рентгенологічна характеристика. 

Диференційна діагностика з хронічним періодонтитом. 

113. Імпрегнаційний метод лікування карієсу тимчасових зубів. Показання, 

методика виконання. Прописи лікарських засобів, що застосовуються. Сучасні 

пломбувальні матеріали, що застосовуються при лікуванні карієсу тимчасових 

зубів. Їх вибір в залежності від стадії розвитку зуба. 

114. Лікування карієсу тимчасових зубів шляхом препарування та пломбування. 

Сучасні техніки препарування тимчасових зубів (ART –методика, методика 

хіміко-механічного видалення каріозного дентину). 

115. Спадкові вади розвитку твердих тканин зубів: недосконалий амелогенез. 

Клініка, діагностика, тактика лікування. 

116. Спадкові вади розвитку твердих тканин зубів: недосконалий дентиногенез, 

синдром Стентона-Капдепона. Клініка, діагностика, тактика лікування. 

117. Диференційна діагностика початкових форм карієсу, гіпоплазії та флюорозу 

постійних зубів у дітей. 

118. Розвиток та анатомо-гістологічна будова пульпи зуба. Морфо-функціональні 

особливості будови пульпи тимчасових і постійних зубів в залежності від етапу 

розвитку зуба. 

119. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит у дітей. Етіологія, патогенез, 

клініка, діагностика, лікування. 

120. Індекси карієсу. Визначення кислотостійкості емалі (ТЕР-тест, КОШРЕ-

тест, CRT-тест). 

121. Методи лікування пульпітів та періодонтитів тимчасових та постійних 

зубів у дітей. 

122. Гіпоплазія емалі. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування, профілактика.  
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123. Кандидози у дітей. Етіологія, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика, лікування, профілактика.  

124. Герметизація фісур як метод профілактики карієсу зубів, показання, 

методики. Герметики: класифікація, склад, властивості. 

125. Помилки та ускладнення при лікуванні пульпіту тимчасових зубів у дітей. Їх 

попередження та усунення. 
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