1. Анотація курсу:
Семестр(и) – 9 і 10
Обсяг модуля за 9 семестр: загальна кількість годин – 150 із них лекцій – 20,
практичних занять – 74, самостійна робота – 56, кредитів ЄКТС – 5,0
Обсяг модуля за 10 семестр: загальна кількість годин – 150 із них лекцій – 20,
практичних занять – 74, самостійна робота – 56, кредитів ЄКТС – 5,0
У загальній системі підготовки лікаря стоматолога хірургічна стоматологія є
однією з основних дисциплін. Головне завдання курсу хірургічної стоматології
полягає в тому, щоб навчити студентів методам обстеження хворого, діагностиці та
лікуванню найбільш поширених стоматологічних хірургічних захворювань,
організаційним заходам щодо запобігання захворюванням. Згідно з навчальним
планом вивчення хірургічна стоматологія здійснюється на 3, 4, 5 роках навчання, і
включає читання лекцій та проведення практичних занять зі всіх форм хірургічної
патології щелепно-лицевої ділянки. Під час розбору окремих захворювань слід
висвітлювати питання патогенезу, клінічної картини, діагностики, лікування,
профілактики, медичної, соціальної і трудової реабілітації.
У лекціях з хірургічної стоматології висвітлюються проблемні питання етіології
та патогенезу стоматологічних хірургічних захворювань, їх клініки, лікування,
профілактики з урахуванням сучасних досягнень медицини, виходячи з теорії
цілісності організму та його нерозривного зв'язку з навколишнім.
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-трансферною
системою. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS –
залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними
модулю (залікового кредиту).
Програма дисципліни структурована в 6 модулей, до складу якого входить три
змістових модулі, 1 диференційний залік і 2 іспити (серед яких державний). Кредитнотрансферна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично
вчитися протягом навчального року.
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є лекції, практичні
заняття, самостійна робота студентів.
Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів
хірургічної стоматології.
Практичні заняття за методикою їх організації є клінічними, бо передбачають:
- Курацію хворих з різноманітною хірургічної патологією щелепно-лицевої
ділянки (а при їх відсутності в клініці - розбір клінічних ситуаційних завдань чи
архівних історій хвороби): збирання загального та професійного анамнезу, проведення
обстеження;
- Обґрунтування попередньою діагнозу;
- Складання плану дообстеження хворого та інтерпретація даних лабораторних та
допоміжних методів досліджень;
- Проведення диференціального діагнозу та обґрунтування клінічного діагнозу;
- Складання схеми раціонального лікування;
За час навчання студенти пишуть і захищають навчальну історію
Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях у відповідності з
конкретними цілями, засвоєння змістових модулів - на практичних підсумкових
заняттях. Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тести,

розв'язування ситуаційних задач, заповнення робочих зошитів, оцінка даних
санітарно-гігієнічної характеристики умов праці. Інтерпретація лабораторних
досліджень і трактування та оцінка їх результатів, аналіз і оцінка результатів
інструментальних досліджень і параметрів, що характеризують функції організму
людини, його систем та органів; контроль практичних навичок.
Підсумковий контроль засвоєння модулю проводиться після його завершення.
Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за
багатобальною шкалою і має визначення за системою ЕСТS та шкалою, прийнятою в
Україні.
2. Передреквізити і постреквізити навчальної дисципліни
Передреквізити (Prerequisite) – анатомія, як фундаментальна основа будови
зубощелепової системи; гістологія, як наука про гістологічну будову тканин обличчя;
біохімія, мікробіологія, фармакологія, фізіологія, патофізіологія, патологічна
анатомія.
Постреквізити (Postrequisite) – cучасна хірургічна стоматологія формує
засади поглибленого вивчення магістрами наступних спеціалізованих дисциплін
клінічного профілю - терапевтична стоматологія, стоматологія дитячого віку,
ортопедична стоматологія.
3. Мета курсу: набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо діагностики
професійних захворювань в процесі вивчення дисципліни «хірургічна стоматологія»
4. Результати навчання дисципліни:
знати: клініку, діагностику, лікування, профілактику при хірургічних захворюваннях
щелепно-лицевої ділянки
вміти: поставити діагноз хірургічного захворювання ЩЛД на основі сукупності даних
обстеження
здатен продемонструвати: знання і практичні навички з дисципліни
володіти навичками: методики обстеження хворого
самостійно вирішувати: питання створення плану обстеження хворого
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5. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Тематика практичних занять для студентів 5 курсу (9 семестр)
Назва теми практичного заняття
Аудиторна робота
Вступне заняття. Курація хворих для написання історії хвороби.
Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work
Невралгія і неврит трійчастого нерва. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика та
лікування. Хірургічне лікування больових синдромів: невралгії, неврити ЩЛД
Аудиторна робота
Неврит і травматичні ушкодження лицевого нерва. Методи діагностики та лікування.
Параліч мімічної мускулатури: етіологія, діагностика, клініка, лікування, результати.
Атрофія обличчя: етіологія, клініка, діагностика, лікування.
Аудиторна робота
Артрит, артроз дисфункція скронево-нижньощелепного суглоба. Етіологія, патогенез,
класифікація, клініка, діагностика, лікування, профілактика. Артроскопія (ендоскопія), її
можливості в лікуванні хвороб СНЩС.
Самостійна робота
Синдром больової дисфункції СНЩС.
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Аудиторна робота
Анкілози скронево-нижньощелепного суглоба, поняття про м’язово-рефлекторну
контрактура нижньої щелепи. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика,
лікування, профілактика.
Самостійна робота
Хірургічні методи лікування захворювань СНЩС, пластика СНЩС.
Аудиторна робота
Хірургічні методи в комплексному лікуванні захворювань пародонту. Показання, техніка,
кістково-заміщуючі матеріали.
Аудиторна робота
Хірургічна підготовка порожнини рота до протезування.
Самостійна робота
Хірургічні методи лікування контрактури нижньої щелепи.
Аудиторна робота
Зубна та щелепно-лицева імплантація. Біологічні основи стоматологічної імплантації.
Види імплантатів. Хірургічний етап стоматологічної імплантації. Підготовка
альвеолярного паростка до імплантації. Результати, ускладнення стоматологічної
імплантації, їх лікування.
Аудиторна робота
Мета і задачі відновлювальної хірургії щелепно-лицевої хірургії. Планування
відновлювальних операцій, підготовка хворих.
Аудиторна робота
Пластика місцевими тканинами. Показання, техніка операцій.
Самостійна робота
Пластика м’яких тканин ЩЛД місцевими тканинами. Пластика м’яких тканин ЩЛД
клаптем на ніжці.
Аудиторна робота
Пластика клаптем на ніжці. Показання, техніка операцій.
Аудиторна робота
Пластика стебловим клаптем В.П. Філатова. Покази та техніка операцій.
Самостійна робота
Пластика м’яких тканин ЩЛД стеблом Філатова.
Аудиторна робота
Біологічні засади та методи трансплантації кісткових, хрящових тканин. Вільна пересадка
тканин. Шкірна та кісткова пластика. Вільна пересадка комбінованих трансплантатів.
Результати, ускладнення.
Самостійна робота
Пластика м’яких тканин ЩЛД вільними шкірними клаптями.
Аудиторна робота
Пластика біляротової ділянки. Післяопераційні деформації верхньої губи. Показання,
техніка операцій.
Аудиторна робота
Мікрохірургія в практиці щелепно-лицевої хірургії: клапті з осьовим судинним малюнком,
види, переваги та недоліки. Показання, техніка операцій.
Самостійна робота
Мікрохірургія тканин ЩЛД.
Аудиторна робота
Аномалії розвитку та деформації щелеп. Розвиток черепно-щелепно-лицевих деформацій.
Клініка, діагностика, функціональні і естетичні розлади. Показання до оперативного
втручання. Техніка операцій.
Самостійна робота
Пластика кісткових тканин ЩЛД, автокісткова пластика.
Аудиторна робота
Контурна пластика для виправлення форми обличчя та щелеп. Показання, техніка
операцій. Особливості лікування келоїдних рубців на обличчі.
Самостійна робота
Регенерація тканин. Біологічні основи остеогенезу.
Аудиторна робота
Косметичні операції на обличчі і шиї. Зморшки: етіологія, клініка, діагностика, методи
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лікування. Захист історії хвороби.
Аудиторна робота
Лікувальна фізкультура, фізіотерапія в комплексі реабілітаційних заходів хірургічних
стоматологічних хворих. Трудова експертиза при захворюваннях щелепно-лицевої
ділянки.
Аудиторна робота
ПК.
Аудиторна робота
Самостійна робота
Лекції
Всього.
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Тематика практичних занять для студентів 3 курсу (10 семестр)
Назва теми практичного заняття
Аудиторна робота
Принципи організації хірургічних стоматологічних відділень (кабінетів). Санітарногігієнічні вимоги до їх влаштування. Оснащення. Правила заповнення і ведення медичної
документації. Основні принципи диспансеризації хірургічних стоматологічних хворих.
Виписування направлень на госпіталізацію та консультацію до суміжних спеціалістів.
Аудиторна робота
Методи обстеження хірургічних стоматологічних хворих. Показання та протипоказання до
місцевого і загального знеболення в амбулаторних і стаціонарних умовах. Техніка
проведення всіх видів і способів інфільтраційного та провідникового знеболення в
щелепно-лицевій ділянці. Тригеміно-симпатичні блокади. Виписування рецептів місцевих
анестетиків.
Аудиторна робота
Місцеві та загальні ускладнення при всіх видах знеболювання в стоматології, їх
попередження та лікування. Основні ознаки невідкладних станів у стоматологічних
хворих в стаціонарі та в амбулаторних умовах. Необхідні реанімаційні заходи (штучне
дихання, закритий масаж серця, введення повітроводу, трахеотомія). Зупинка кровотечі
(легування судини в рані та на протязі). Лікарняна терапія при невідкладних станах.
Виписування рецептів антигістамінних препаратів, гормонів.
Аудиторна робота
Показання та протипоказання до операції видалення зуба. Можливі загальні та місцеві
ускладнення, їх профілактика та лікування. Техніка видалення зубів і ретенованих зубів у
всіх відділах щелеп. Догляд за порожниною рота після видалення зубів. Операції на
альвеолярних паростках (резекція верхівки кореня, гемісекція, коронаро-радікулярна
сепарація, ампутація кореня, реплантація зубів). Операції при пародонтиті. Показання і
техніка кюретажу, гінгівотомії, гінгівектомії, радикальної операції). Читання рентгенограм
та КТ.
Самостійна робота
Біологічні основи імплантації штучних зубів. Підготовка альвеолярного паростка до
імплантації. Методи та матеріали.
Аудиторна робота
Захворювання СНЩС. Артрити та артрози скронево-нижньощелепового суглоба.
Дисфункція СНЩС. Больовий Синдром СНЩС. Анкілози СНЩС. Пластика СНЩС.
Контрактури і вивихи нижньої щелепи. Діагностика, хірургічне та фізіотерапевтичне
лікування.
Аудиторна робота
Сучасні уявлення про етіологію та патогенез гострих запальних процесів щелепно-лицевої
ділянки і шиї (взаємодія мікрофлори та макроорганізму, роль мікрофлори). Клінічні
показники в оцінці загального стану хворого. Вікові фактори.
Аудиторна робота
Сучасні принципи терапії гнійно-запальних захворювань, показання до хірургічного
лікування. Диференційна діагностика флегмон різної локалізації в щелепно-лицевій
ділянці. Особливості проведення розрізів на обличчі та в порожнині рота з урахуванням
локалізації гнійника та анатомічної ділянки, дренування гнійної порожнини. Виписування
рецептів антибактеріальних препаратів, нестероїдних протизапальних препаратів,
місцевих анестетиків.
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Аудиторна робота
Особливості диференційної діагностики та лікування специфічних запальних процесів.
Ускладнення та помилки при диференційній діагностиці і лікуванні гнійно-запальних
захворювань щелепно-лицевої ділянки, їх профілактика. Читання рентгенограм та КТ.
Аудиторна робота
Клініка та диференційна діагностика запальних і дистрофічних захворювань слинних
залоз: епідемічний та неепідемічний паротит. Слиннокам’яна хвороба. Хвороби Микулича
та Шегрена. Особливості обстеження хворих з захворюваннями слинних залоз. Лікування
сіаладеніту, сіалодохіту (техніка промивання слинних залоз через протоки, видалення
каменів з протоків в порожнині рота, післяопераційне ведення хворого).
Аудиторна робота
Основні принципи загального лікування хворих з запальними процесами в щелепнолицевій ділянці. Вибір та обґрунтування методів лікування. Місце фізіотерапевтичних
методів лікування при комплексному лікуванні запальних процесів обличчя та шиї.
Виписування рецептів антибактеріальних препаратів, нестероїдних протизапальних
препаратів, місцевих анестетиків.
Самостійна робота
Регенерація м’яких тканин при супутній патології.
Аудиторна робота
Обстеження хворих з пошкодженнями м’яких тканин та кісток обличчя. Клініка,
діагностика і лікування хворих з пошкодженнями м’яких тканин обличчя. Виявлення
поєднаних пошкоджень, оцінка місцевого та неврологічного статусу, невідкладна
допомога. Найближчі та віддалені ускладнення механічної травми (загальні, місцеві),
причини, профілактика, лікування. Читання рентгенограм та КТ.
Самостійна робота
Місце остеосинтезу при травмах кісток обличчя.
Аудиторна робота
Переломи верхньої та нижньої щелеп. Клініка, діагностика та лікування. Тимчасові і
постійні способи фіксації відламків. Виготовлення назубних дротяних шин. Показання до
використання остеосинтезу, техніка його проведення. Лікування переломів щелеп на
етапах медичної евакуації. Діагностика та вправлення вивихів нижньої щелепи. Читання
рентгенограм та КТ.
Самостійна робота
Загоєння переломів нижньої щелепи при захворюваннях печінки.
Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work
Бойові пошкодження м’яких тканин та кісток обличчя. Особливості первинної хірургічної
обробки при пошкодженнях та дефектах обличчя. Методика накладення різноманітних
видів швів (первинні, вторинні, відстрочені, направляючі, розвантажуючі та ін.), елементи
пластики місцевими тканинами, вільної пересадки тканин. Попередження утворення
грубих рубців, деформацій. Надання допомоги на етапах медичної евакуації. Читання
рентгенограм та КТ.
Самостійна робота
Дистракційно-компресійний метод. Біологічні засади, обладнання, методи.
Аудиторна робота
Комбіновані (механічні та радіаційні) ураження. Опіки. Клініка, діагностика та лікування.
Фізіотерапія в комплексному лікуванні травм ЩЛД.
Аудиторна робота
Ренгендіагностика пошкоджень лицевого скелета. Комплексне лікування пошкоджень
щелеп. Регенерація тканин ЩЛД. Пластика після травматичних пошкоджень обличчя.
Трансплантація органів і тканин. Головний комплекс гістосумістності, РТПГ та РГПТ.
Основні методи попередження відторгнення трансплантатів. Читання рентгенограм та КТ..
Самостійна робота
Остеоінтеграція. Остеогенні, остеоіндуктивні, остеокондуктивні та кістково-заміщуючі
матеріали.
Аудиторна робота
Cучасні уявлення про біологічну сутність пухлини, бластоматозні фактори та причини, які
сприяють виникненню пухлин обличчя і органів порожнини рота. Принципи побудування
класифікації новоутворень. Організаційні принципи онкології. Місце стоматологічної
онкології в системі організації протипухлинної служби. Диспансеризація хворих з
передпухлинними захворюваннями та пухлинами обличчя і органів порожнини рота.
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20.

Морфологічні особливості, клінічні прояви, діагностика та лікування хворих з
доброякісними, передраковими та злоякісними пухлинами обличчя і органів порожнини
рота. Клінічні і допоміжні методи обстеження онкостоматологічного хворого: відбиток,
зіскріб з поверхні пухлини для цитологічного дослідження, діагностична пункція, техніка
біопсії.
Аудиторна робота
Техніка цистотомії, цистектомії. Видалення невеликих новоутворень на шкірі обличчя і в
порожнині рота. Принципи хірургічного, променевого, поєднаного та комбінованого
лікування злоякісних пухлин обличчя та органів порожнини рота в залежності від стадії
новоутворення. Читання рентгенограм та КТ.
Самостійна робота
Пародонтальна хірургія. Направлена регенерація кісткової тканини. Мембранна техніка.
Аудиторна робота
Показання та протипоказання до відновлювальних операцій обличчя. Планування
операції, загальна та місцева підготовка. Теоретичні основи пластики місцевими
тканинами, які взяті по сусідству з дефектом, клаптями на ніжці, які взяті поблизу дефекту
та з віддалених ділянок. Можливості використання пластики місцевими тканинами при
заміщенні дефектів, які утворилися після видалення пухлин і при хірургічній обробці ран.
Техніка подовження короткої вуздечки губ та язика, усунення рубців в порожнині рота та
ін.
Самостійна робота
Пластичне усунення нориць слинних залоз.
Аудиторна робота
Сучасні уявлення про вільну пересадку органів і тканин. Біологічні процеси, які
відбуваються при вільній пересадці. Ізо-, алло-, ксенотрансплантації. Поняття про
несумісність тканин та трансплантаційний імунітет. Принцип подолання бар’єру
тканинної несумісності. Показання для вільної пересадки шкіри, хряща, кістки. Способи
хірургічного лікування деформацій кісток обличчя (прогнатія, мікрогнатія, нижня
прогнатія, відкритий прикус). Місце хірургічних методів лікування в комплексній терапії
хворих з деформаціями зубо-щелепової системи.
Самостійна робота
Імплантація зубів. Сучасний стан проблеми.
Аудиторна робота
Диференційний залік.
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Аудиторна робота
Самостійна робота
Лекції
Всього

№

4

74
56
20
150

Тематика лекцій для стоматологічного факультету (9 семестр)
Тема лекції
Кількість
годин

1.

Пластична та реконструктивна хірургія: поняття, задачі, досягнення.

2,0

2.

Принципи планування пластичних операцій. Види пластичних операцій,
клаптів.

2,0

3.

Пластика місцевими тканинами. Пересадка тканин з збереженням
судинних зв’язків.

2,0

4.

Трансплантація шкіри та м’яких тканин без збереження кровообігу.
Вільна пересадка тканин.

2,0

5.

Пластика стеблоподібним клаптем В.П.Філатова. Покази та техніка
операції.

2,0

Лектор
Лектор
Lector

Доц.
Барило О.С.
Доц.
Барило О.С.
Доц.
Барило О.С.
Доцент
Горленко
О.В.
Доц.
Горленко
О.В.

6.
7.
8.
9.

Хірургічне лікування дефектів обличчя та щелеп. Кісткова пластика
нижньої щелепи. Види клаптів. Мікрохірургічна техніка, можливості її
використання в хірургії лиця та щелеп.
Хірургічна підготовка порожнини рота до протезування. Види
оперативних втручань. Покази до проведення. Техніка операцій.
Зубна та щелепно-лицева імплантація, її види. Покази та протипокази до
її проведення.
Хірургічні методи лікування захворювань пародонту.

10. Місце вестибулопластики в лікуванні захворювань пародонту.

№

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Тематика лекцій для стоматологічного факультету (10 семестр)
Тема лекції
Кількість
годин

1.

Місцеве знеболеня в практиці хірурга стоматолога.

2,0

2.

Хірургічні методи лікування захворювань періодонту.

2,0

3.
4.

Доц.
Горленко
О.В.
Ас.
Матусяк І.Я.
Ас.
Матусяк І.Я.
Доц.
Поліщук С.С.
Доц.
Поліщук С.С.

Диференціцйна діагностика різних форм періодонтиту, періоститу та
остеомієліту.
Сучасний стан проблеми лікування хворих із запальними процесами
обличчя та їх ускладнень.

2,0
2,0

5.

Сучасний стан проблеми пластичної хірургії обличчя.

2,0

6.

Захворювання скронево-нижньощелепового суглобу (дисфункція
скронево-нижньощелепового суглобу, больовий синдром). Сучасний
підхід до діагностики та лікування.

2,0

7.

Травматологія щелепно-лицевої ділянки. Методи діагностики та зупинки
кровотеч. Інтенсивна терапія.

2,0

8.

Сучасні методи методи діагностики та лікування переломів кісток
лицевого скелету.

2,0

9.

Вогнепальні поранення щелепно-лицевої ділянки. Особливості клініки,
діагностики та лікування.

2,0

10.

Сучасний стан проблеми лікування онкологічних процесів щелепнолицевої ділянки

2,0

Лектор

Доц.
Кушта А.О.
Доц.
Барило О.С.
Доц.
Барило О.С.
Доц.
Барило О.С.
Ас., к.м.н.
Довгань І.П.
Доц.
Шкільняк
Доц.
Нагайчук
В.В.
Доц.
Поліщук
С.С.
Доц.
Поліщук
С.С.
Доц. Орлов
В.Г.

Перелік тем для самостійної роботи студентів
5-х курсів при вивчення хірургічної стоматології (9 семестр)
Назва теми
Хірургічні методи лікування захворювань СНЩС, пластика СНЩС.
Синдром больової дисфункції СНЩС.
Хірургічні методи лікування контрактури нижньої щелепи.
Пластика м’яких тканин ЩЛД місцевими тканинами. Пластика м’яких тканин ЩЛД клаптем
на ніжці.
Пластика м’яких тканин ЩЛД стеблом Філатова.
Пластика м’яких тканин ЩЛД вільними шкірними клаптями.
Мікрохірургія тканин ЩЛД .
Регенерація тканин. Біологічні основи остеогенезу.
Пластика кісткових тканин ЩЛД, автокісткова пластика.
Всього

Кількість
годин
6
6
6
6
6
6
6
6
8
56

Перелік тем для самостійної роботи студентів
5-х курсів при вивчення хірургічної стоматології (10 семестр)
Назва теми
Біологічні основи імплантації штучних зубів. Підготовка альвеолярного паростка до
імплантації. Методи та матеріали.
Остеоінтеграція. Остеогенні, остеоіндуктивні, остеокондуктивні та кістково-заміщуючі
матеріали.
Пародонтальна хірургія. Направлена регенерація кісткової тканини. Мембранна техніка.
Пластичне усунення нориць слинних залоз.
Дистракційно-компресійний метод. Біологічні засади, обладнання, методи.
Місце остеосинтезу при травмах кісток обличчя.
Регенерація мяких тканин при супутній патології.
Загоєння переломів нижньої щелепи при захворюваннях печінки.
Імплантація зубів. Сучасний стан проблеми.
Всього

Кількість
годин
6
6
6
6
6
6
6
6
8
56

Перелік питань для підсумкового модульного контролю з дисципліни «хірургічна стоматологія»
для студентів 5-го курсу стоматологічного факультету (9 семестр)
1. Показання до пластичних операцій.
2. Роль вітчизняних вчених в розвитку реконструктивно-відновної хірургії обличчя.
3. Основні принципи, прийоми та види пластичних операцій на обличчі та щелепах.
4. Шкірна пластика місцевими тканинами (за Ю.К. Шимановським).
5. Планування операцій (О.О. Лімбергом).
6. Усунення дефектів носа, губ, щік, підборіддя місцевими тканинами.
7. Усунення дефектів носа, губ, щік, підборіддя клаптями на ніжці.
8. Історія питання виникнення Філатовського стебла.
9. Філатовське стебло та його застосування у відновній хірургії обличчя.
10. Етапи операції по Філатову. Місця забору матеріалу.
11. Вільна пересадка шкіри при операціях на щелепно-лицевій ділянці.
12. Види шкірних трансплантатів, їх переваги та недоліки.
13. Види деформацій верхньої та нижньої щелепи.
14. Хірургічні методи лікування деформацій верхньої та нижньої щелепи.
15. Кісткова пластика щелеп: біологічні основи.
16. Мікросудинна хірургія та клапті з осьовим судинним малюнком в лікуванні дефектів та деформацій
тканин обличчя.
17. Хірургічна підготовка порожнини рота до протезування. Види оперативних втручнь та покази до них.
18. Зубна імплантологія. Класіфікація операцій.
19. Зубна імплантологія. Класіфікація імплантатів.
20. Зубна імплантологія. Види оперативних втручнь та покази до них.
21. Щелепно-лицева імплантологія. Класіфікація. Види оперативних втручнь та покази до них.
22. Ураження лицевого нерва. Клініка, діагностика.
23. Лікування парезів та паралічів мімічних м'язів.
24. Артріти скронево-нижнещелепного суглоба. Класифікація, клініка.
25. Артрити скронево-нижнещелепного суглоба. Діагностика та лікування
26. Анкілоз скронево-нижнещелепного суглоба. Класифікація, клініка.
27. Анкілоз скронево-нижнещелепного суглоба. Діагностика та лікування.
28. Контрактури нижньої щелепи. Клініка, діагностика, лікування.
29. Хірургічні методи в комплексному лікувані пародонтиту.
30. Ураження трійчастого нерва. Неврит, невралгія. Клініка, діагностика, лікування
Перелік питань для підсумкового модульного контролю з дисципліни «хірургічна стоматологія»
для студентів 5-го курсу стоматологічного факультету (10 семестр)
1. Основні етапи розвитку вітчизняної хірургічної стоматології
2. Організація і оснащення хірургічного відділення в стоматологічній поліклініці та стаціонарі
3. Організація роботи лікаря-стоматолога на хірургічному прийомі в поліклініці. Звітно-облікова
документація. Кількісні та якісні показники.

4. Організація роботи лікаря-стоматолога на хірургічному прийомі в стаціонарі. Звітно-облікова
документація. Кількісні та якісні показники.
5. Особливості асептики при оперативних втручаннях на обличчі і в порожнині рота. Підготовка рук
хірурга до операції.
6. Асептичні, антисептичні аспекти профілактики СНІДу і вірусних гепатитів в поліклініці та
стаціонарній практиці хірурга-стоматолога.
7. Обстеження хірургічного стоматологічного хворого: основні методи.
8. Обстеження хірургічного стоматологічного хворого: допоміжні методи. Методи дослідження слинних
залоз.
9. Методи загального знеболення в хірургічній стоматології. Премедикація при амбулаторних
стоматологічних операціях, її обгрунтування.
10. Види місцевого знеболення. Класифікація, загальна характеристика
11. Показання та протипоказання до проведення місцевого знеболення в щелепно-лицевій ділянці.
12. Вибір знеболення та підготовка хворих до операцій в щелепно-лицевій області при супутніх
патологіях (хвороби серця, легень, печінки та нирок, ендокринної системи) та деяких фізіологічних
станах (вагітність).
13. Пролонгація дії місцевих анестетиків. Судинозвужуючі засоби. Дозування. Прописи. Інтоксікація
адреналіном.
14. Фармакологічні препарати, які застосовуються при місцевому знеболенні в хірургічній стоматології.
Загальна характеристика, показання та протипоказання до їх використання, дози. Рецептурні прописи.
Сучасні знеболювальні засоби для місцевої анестезії, обладнання: дія, недоліки та переваги.
15. Фармакологічні препарати, які застосовуються для загального знеболення (засоби для наркозу) в
хірургічній стоматології. Загальна характеристика, показання та протипоказання до їх використання,
дози.
16. Техніка проведення аплікаційної та інфільтраційної анестезії. Анатомічне обгрунтування.
17. Провідникове знеболення на верхній щелепі (інфраорбітальна анестезія). Зона знеболення. Техніка
виконання
18. Провідникове знеболення на верхній щелепі (туберальна анестезія). Зона знеболення. Техніка
виконання.
19. Провідникове знеболення на верхній щелепі (різцева анестезія). Зона знеболення. Техніка виконання.
20. Провідникове знеболення на верхній щелепі (палатінальна анестезія). Зона знеболення. Техніка
виконання
21. Провідникове знеболення на нижній щелепі (торусальна анестезія по Вейсбрему М.М.). Зона
знеболення. Техніка виконання.
22. Провідникове знеболення на нижній щелепі (мандібулярна анестезія). Зона знеболення. Техніка
виконання.
23. Провідникове знеболення на нижній щелепі (ментальна анестезія). Зона знеболення. Техніка
виконання.
24. Техніка проведення анестезії для виключення щічного та язикового нерва. Анатомічне обгрунтування.
Зона знеболення.
25. Блокада рухових волокон нижньощелепового нерва (анестезія за Берше-Дубовим-Уваровим).
Анатомічне обгрунтування. Зона знеболення. Показання до застосування. Техніка проведення.
26. Центральна анестезія при виключенні II гілки трійчастого нерва. Зони інервації, показання, техніка
виконання. Профілактика ускладнень.
27. Центральна анестезія при виключенні III гілки трійчастого нерва. Зони інервації, показання, техніка
виконання. Профілактика ускладнень.
28. Зомління, колапс, шок. Клінічний перебіг, допомога стоматологічному хворому в умовах амбулаторії.
29. Алергічні реакції при введенні анестезуючих засобів. Патогенез, клініка, лікування, профілактика.
30. Місцеві ускладнення, які виникають при проведенні місцевого знеболювання в хірургічній
стоматології. Клініка, лікування, профілактика.
31. Реанімаційні заходи під час стоматологічних операцій в умовах поліклініки та стаціонару.
32. Показання та протипоказання до операції видалення зуба.
33. Інструменти для видалення зубів та коренів на верхній щелепі. Особливості видалення окремих груп
зубів та коренів на верхній щелепі.
34. Інструменти для видалення зубів та коренів на нижній щелепі. Особливості видалення окремих груп
зубів та коренів на нижній щелепі.
35. Операція видалення зуба: етапи, положення лікаря та хворого. Перерахувати інструменти та їх
призначення
36. Використання елеваторів. Особливості видалення окремих груп зубів та коренів за допомогою цих
інструментів на верхній та нижній щелепах.

37. Особливості видалення ретенованих та напівретенованих зубів на верхній та нижній щелепах.
Показання, протипоказання, техніка виконання, ускладнення.
38. Морфологічні основи загоєння рани після видалення зуба. Обробка рани після видалення зуба та
догляд за нею
39. Хвороби прорізування зубів (перикоронаріт). Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика. Лікування.
Ускладнення.
40. Хвороби прорізування зубів (дистоповані, ретеновані та напівретеновані зуби). Етіологія. Патогенез.
Клініка. Діагностика. Лікування. Ускладнення.
41. Місцеві ускладнення, які виникають під час операції видалення зуба.
42. Місцеві ускладнення, які виникають після операції видалення зуба.
43. Альвеоліт. Клініка. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика.
44. Обмежений остеомієліт лунки зуба. Клініка. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування.
Профілактика.
45. Гострі краї альвеоли. Оголення краю альвеоли. Клініка. Діагностика. Лікування. Профілактика.
46. Гострий періодонтит. Класифікація. Клініка. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування.
47. Хронічні періодонтити. Класифікація. Патологічна анатомія. Клініка. Діагностика. Диференційна
діагностика. Лікування.
48. Диференційна діагностика гострого гнійного періодонтиту, періоститу, остеомієліту щелеп.
49. Хірургічні методи лікування гострих періодонтитів. Класифікація. Показання. Техніка проведення.
Ускладнення.
50. Операція резекції верхівки кореня. Показання, протипоказання, техніка виконання, ускладнення
51. Короно-радікулярна сепарація, гемісекція та ампутація кореня зуба. Показання, протипоказання,
техніка виконання, ускладнення.
52. Реплантація зубів. Класифікація. Показання та протипоказання. Техніка операції. Ускладнення
53. Гострий та хронічний періостит щелеп. Етіологія. Патогенез. Патологічна анатомія. Класифікація.
Клініка. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Ускладнення. Прогноз.
54. Гострий одонтогенний остеомієліт щелеп. Патологічна анатомія. Клініка. Діагностика. Диференційна
діагностика. Лікування. Ускладнення. Прогноз.
55. Хронічний одонтогенний остеомієліт щелеп. Патологічна анатомія. Клініка. Діагностика.
Диференційна діагностика. Лікування. Ускладнення. Прогноз.
56. Гострі та хронічні лімфаденіти та лімфангіти обличчя та шиї. Етіологія. Патогенез. Клініка.
Диференційна діагностика. Лікування. Прогноз.
57. Флегмони та абсцеси обличчя та шиї. Класифікація. Етіологія. Патогенез. Шляхи поширення інфекції.
Загальна клінічна характеристика
58. Аденофлегмона обличчя та шиї. Етіологія. Патогенез. Клініка. Диференційна діагностика. Лікування.
Прогноз.
59. Флегмона та абсцес криловидно-нижньощелепового простору. Етіологія. Топографічна анатомія.
Клініка. Диференційна діагностика. Оперативне лікування. Прогноз.
60. Флегмона та абсцес скроневої ділянки. Етіологія. Топографічна анатомія. Класифікація. Клініка.
Диференційна діагностика. Оперативне лікування. Прогноз.
61. Флегмона та абсцес підскроневої та крило-піднебінної ямки. Етіологія. Топографічна анатомія.
Клініка. Диференційна діагностика. Оперативне лікування. Прогноз.
62. Флегмона та абсцес білявушно-жувальної ділянки. Етіологія. Топографічна анатомія. Класифікація.
Клініка. Диференційна діагностика. Оперативне лікування. Прогноз.
63. Флегмона та абсцес біляглоткового простору. Етіологія. Топографічна анатомія. Клініка.
Диференційна діагностика. Оперативне лікування. Прогноз.
64. Флегмона та абсцес дна порожнини рота (верхній поверх: під’язикова ділянка). Етіологія.
Топографічна анатомія. Клініка. Диференційна діагностика. Оперативне лікування. Прогноз.
65. Флегмона та абсцес дна порожнини рота (нижній поверх: підборідкова та піднижньощелепова
ділянки). Етіологія. Топографічна анатомія. Клініка. Диференційна діагностика. Оперативне
лікування. Прогноз.
66. Гнилостно-некротична флегмона дна порожнини рота (ангіна Жансуля-Людвіга). Етіологія.
Топографічна анатомія. Клініка. Диференційна діагностика. Оперативне лікування. Прогноз.
67. Флегмона та абсцес орбіти. Етіологія. Топографічна анатомія. Класифікація. Клініка. Диференційна
діагностика. Оперативне лікування. Прогноз.
68. Флегмона та абсцес підочничної ділянки. Етіологія. Топографічна анатомія. Клініка. Диференційна
діагностика. Оперативне лікування. Прогноз.
69. Флегмона та абсцес виличної ділянки. Етіологія. Топографічна анатомія. Клініка. Диференційна
діагностика. Оперативне лікування. Прогноз.

70. Флегмона та абсцес щічної ділянки. Етіологія. Топографічна анатомія. Класифікація. Клініка.
Диференційна діагностика. Оперативне лікування. Прогноз.
71. Флегмона та абсцес позадущелепової ділянки. Етіологія. Топографічна анатомія. Клініка.
Диференційна діагностика. Оперативне лікування. Прогноз.
72. Флегмона та абсцес піднижньощелепової ділянки. Етіологія. Топографічна анатомія. Клініка.
Диференційна діагностика. Оперативне лікування. Прогноз.
73. Внутрішньочерепні ускладнення запальних процесів щелепно-лицевої ділянки. Етіологія та патогенез.
Клініка. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика. Прогноз.
74. Одонтогений медіастиніт. Етіологія та патогенез. Клініка. Патологічна анатомія. Диференційна
діагностика. Лікування. Профілактика. Прогноз.
75. Одонтогенний сепсис. Етіологія та патогенез. Клініка. Диференційна діагностика. Лікування.
Профілактика. Прогноз.
76. Гострий та хронічний одонтогенний гайморит. Етіологія. Патогенез. Клініка. Диференційна
діагностика. Лікування. Ускладнення. Прогноз.
77. Фурункул, карбункул обличчя та шиї. Етіологія. Патогенез. Клініка. Диференційна діагностика.
Лікування. Ускладнення. Прогноз.
78. Бешиха обличчя та шиї. Етіологія. Патогенез. Клініка. Диференційна діагностика. Лікування.
Ускладнення. Прогноз.
79. Сибірка обличчя та шиї. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Диференційна діагностика.
Лікування. Ускладнення. Прогноз
80. Нома (водяний рак). Прояви на обличчі та в порожнині рота. Етіологія. Патогенез. Клініка.
Диференційна діагностика. Лікування. Ускладнення. Прогноз.
81. ВІЛ-інфекція. Прояви в порожнині рота. Етіологія. Патогенез. Клініка. Диференційна діагностика.
Лікування. Ускладнення. Прогноз.
82. Дифтерія. Прояви в порожнині рота. Етіологія. Патогенез. Клініка. Диференційна діагностика.
Лікування. Ускладнення. Прогноз.
83. Актиномікоз щелепно-лицевої ділянки. Класифікація. Етіологія. Патогенез. Клініка. Патологічна
анатомія. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Прогноз.
84. Сифіліс щелепно-лицевої ділянки. Етіологія. Патогенез. Клініка. Патологічна анатомія. Діагностика.
Диференційна діагностика. Лікування. Прогноз.
85. Туберкульоз щелепно-лицевої ділянки. Класифікація. Етіологія. Патогенез. Клініка. Патологічна
анатомія. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Прогноз.
86. Гостре запалення слинних залоз (сіалоаденіти). Етіологія. Патогенез. Патологічна анатомія.
Класифікація. Клініка (назвати основні симптоми). Діагностика. Диференційна діагностика.
Лікування. Прогноз.
87. Хронічний паренхіматозний сіалоаденіт. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Патологічна
анатомія. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Прогноз.
88. Хронічний інтерстиціальний сіалоаденіт. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Патологічна
анатомія. Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Прогноз.
89. Хвороба та синдром Гужеро-Шегрена, Микуліча. Етіологія. Патогенез. Клініка. Патологічна анатомія.
Діагностика. Диференційна діагностика. Лікування. Прогноз.
90. Слиннокам’яна хвороба. Етіологія. Патогенез. Клініка. Патологічна анатомія. Діагностика.
Диференційна діагностика. Лікування. Прогноз.
91. Методи обстеження хворих з невогнепальними пошкодженнями щелепно-лицевої ділянки та шиї.
92. Переломи та вивихи зубів. Класифікація. Клініка. Діагностика. Лікування.
93. Вивих нижньої щелепи. Клініка. Діагностика. Лікування
94. Невогнепальні переломи нижньої щелепи. Класифікація. Клініка. Діагностика.
95. Механізм зміщення відламків нижньої щелепи при її переломах в ділянці підборідкових отворів, кутів,
суглобових відростків. Клініка. Діагностика. Лікування.
96. Транспортна (тимчасова) іммобілізація відламків при переломах щелеп. Види. Показання до
використання.
97. Види назубних шин. Показання до використання при переломах верхньої та нижньої щелеп. Техніка
виготовлення. Ускладнення.
98. Ясеневі та зубоясеневі шини. Показання до використання при переломах верхньої та нижньої щелеп.
Техніка виготовлення. Ускладнення.
99. Позаротові методи лікувальної іммобілізації при переломах верхньої та нижньої щелеп. Показання до
використання. Ускладнення.
100.
Оперативні методи іммобілізації при переломах нижньої щелепи. Показання до використання.
Техніка операції. Ускладнення.
101.
Невогнепальні переломи верхньої щелепи за Le Fort І. Клініка. Діагностика. Лікування.

102.
Невогнепальні переломи верхньої щелепи за Le Fort ІІ. Клініка. Діагностика. Лікування.
103.
Невогнепальні переломи верхньої щелепи за Le Fort ІІІ. Клініка. Діагностика. Лікування.
104.
Консервативні методи закріплення відламків верхньої щелепи. Показання до використання.
Техніка виготовлення. Ускладнення.
105.
Хірургічні методи фіксації відламків верхньої щелепи при переломах. Показання до
використання. Техніка операції. Ускладнення.
106.
Переломи кісток носа. Класифікація. Клініка. Діагностика. Лікування.
107.
Переломи вилично-орбітального комплексу. Класифікація. Клініка. Діагностика. Лікування.
Ускладнення. Прогноз.
108.
Регенерація кісткової рани. Методи стимулювання зрощення щелеп.
109.
Ранні ускладнення травматичних пошкоджень щелепно-лицевої ділянки, Класифікація.
Клініка. Діагностика. Лікування.
110.
Пізні ускладнення травматичних пошкоджень щелепно-лицевої ділянки. Класифікація.Клініка.
Діагностика. Лікування.
111.
Tравматичний остеомієліт щелеп. Клініка. Діагностика. Лікування.
112.
Tравматичний гайморит. Клініка. Діагностика. Лікування.
113.
Пошкодження слинних залоз. Клініка. Діагностика. Лікування.
114.
Асфіксії при щелепно-лицевих пошкодженнях. Види. Етіологія та патогенез. Заходи для
забезпечення нормального дихання. Трахеотомія. Техніка операції.
115.
Предмет і задачі військової стоматології. Організація хірургічної стоматологічної допомоги
пораненим в армії та на флоті в мирний час.
116.
Організація хірургічної стоматологічної допомоги пораненим в армії та на флоті в воєнний час
(лікування на етапах медичної евакуації).
117.
Бойові пошкодження щелепно-лицевої ділянки. Загальна характеристика, клінічний перебіг,
діагностика, лікування на етапах медичної евакуації.
118.
Особливості перебігу щелепно-лицевих поранень.
119.
Бойові пошкодження м’яких тканин обличчя (сліпі, доторкаючі та скрізні поранення).
Поранення бічної, середньої та нижньої зон обличчя. Надання допомоги на етапах медичної евакуації.
120.
Принципи хірургічної обробки ран м’яких тканин обличчя. Види швів. Техніка накладання.
Ускладнення.
121.
Зупинка кровотечі при пошкодженнях судин у поранених в ділянку обличчя і шиї в мирний час
і на етапах медичної евакуації.
122.
Вогнепальні переломи верхньої щелепи. Клініка. Діагностика. Лікування. Надання допомоги на
етапах медичної евакуації.
123.
Вогнепальні переломи нижньої щелепи. Клініка. Діагностика. Лікування. Надання допомоги на
етапах медичної евакуації.
124.
Вогнепальні переломи виличної кістки та дуги. Клініка. Діагностика. Лікування. Надання
допомоги на етапах медичної евакуації.
125.
Вогнепальні переломи альвеолярного паростка та зубів. Клініка. Діагностика. Лікування.
Надання допомоги на етапах медичної евакуації.
126.
Ортопедично-апаратний метод лікування пошкоджень щелеп з її дефектами. Види апаратів.
Покази до застосування.
127.
Надання медичної допомоги щелепно-лицевим пораненим на полі бою і в МПБ.
128.
Надання медичної допомоги щелепно-лицевим пораненим в МПП.
129.
Надання медичної допомоги щелепно-лицевим пораненим в ОМедБ (ОМЗ).
130.
Надання медичної допомоги щелепно-лицевим пораненим в СВПХШ(г).
131.
Термічні опіки обличчя і шиї. Класифікація. Клініка. Діагностика. Лікування. Прогноз.
132.
Хімічні опіки обличчя і шиї. Класифікація. Клініка. Діагностика. Лікування. Прогноз.
133.
Комбіновані ураження (механічні та радіаційні). Особливості перебігу і лікування поранень в
мирний та воєнний час.
134.
Поєднані пошкодження щелепно-лицевої області. Особливості перебігу і лікування поранень в
мирний та воєнний час.
135.
ЛФК і фізіотерапія при лікуванні поранених в щелепно-лицеву ділянку. Догляд за пораненими
в ділянку обличчя і шиї. Способи годування. Види дієт.
136.
Організація лікування і диспансеризація хворих з пухлинними процесами обличчя і шиї.
137.
Класифікація пухлин щелепно-лицевої ділянки за тканинною приналежністю, локалізацією,
ступенем диференціювання
138.
Класифікація злоякісних пухлин обличчя і шиї за поширеністю (TNM).
139.
Основні методи діагностики новоутворень щелепно-лицевої ділянки.
140.
Додаткові методи діагностики новоутворень щелепно-лицевої ділянки.

141.
Види патоморфологічного дослідження новоутворень щелепно-лицевої ділянки. Біопсія.
142.
Рівні діагностики злоякісних пухлин щелепно-лицевої ділянки.
143.
Онкологічна настороженість
144.
Синдром малих ознак А.І.Савицького
145.
Фактори, що сприяють виникненню передраків.
146.
Облігатні передракові стани щелепно-лицевої ділянки. Еіологія. Класифікація. Клініка.
147.
Облігатні передракові стани щелепно-лицевої ділянки. Діагностика. Лікування.
148.
Факультативні передракові стани щелепно-лицевої ділянки. Етіологія. Класифікація. Клініка.
149.
Факультативні передракові стани щелепно-лицевої ділянки. Діагностика. Лікування.
150.
Диференційна діагностика доброякісних та злоякісних пухлин щелепно-лицевоїділянки.
151.
Злоякісні пухлини шкіри обличчя: базально-клітинний рак. Морфологічні особливості. Клініка,
діагностика і лікування
152.
Злоякісні пухлини шкіри обличчя: плоскоклітинний рак. Морфологічні особливості. Клініка,
діагностика і лікування.
153.
Диференційна діагностика базально-клітинного та плоскоклітинного раку шкіри обличчя.
154.
Злоякісні пухлини шкіри обличчя: злоякісна меланома. Морфологічні особливості. Клініка,
діагностика і лікування.
155.
Рак губи. ТNМ. Клініка. Діагностика. Патологічна анатомія. Лікування..
156.
Рак язика. ТNМ. Клініка. Діагностика. Патологічна анатомія. Лікування.
157.
Злоякісні пухлини органів порожнини рота. Рак щоки. Морфологічні особливості. ТNМ.
Клініка, діагностика і лікування.
158.
Злоякісні пухлини органів порожнини рота. Рак дна порожнини рота. Патологічна анатомія.
Морфологічні особливості. ТNМ.Клініка, діагностика і лікування.
159.
Злоякісні пухлини слинних залоз:муко епідермальна пухлина. Клініка. Діагностика.
Патологічна анатомія. Лікування.
160.
Злоякісні пухлини слинних залоз:аденокістозна карцинома (циліндрома). Клініка. Діагностика.
Патологічна анатомія. Лікування.
161.
Злоякісні пухлини слинних залоз: аденокарцинома. Клініка. Діагностика. Патологічна
анатомія. Лікування.
162.
Злоякісні пухлини слинних залоз:аденолімфома (пухлина Уортіна, онкоцитома). Клініка.
Діагностика. Патологічна анатомія. Лікування
163.
Саркоми щелепно-лицевої ділянки. Класифікація (за тканинною приналежністю,
поширеністю). Клініка. Особливості метастазування.Діагностика. Патологічна анатомія. Лікування.
164.
Рак слизової оболонки альвеолярного відростка нижньоїщелепи. Клініка. Діагностика.
Патологічнаанатомія. Лікування.
165.
Рак слизової оболонки альвеолярного відростка верхньої щелепи. Клініка. Діагностика.
Патологічна анатомія. Лікування.
166.
Основні принципи хірургічного лікування злоякісних новоутворень щелепно-лицевої ділянки.
167.
Загальнозміцнююча терапія при злоякісних новоутвореннях щелепно-лицевої ділянки.
168.
Операції на шляхах реґіонарного метастазування при злоякісних пухлинах щелепно-лицевої
ділянки і шиї. Операція Ванаха.
169.
Операції на шляхах реґіонарного метастазування при злоякісних пухлинах щелепно-лицевої
ділянки і шиї. Верхнешийне висічення.
170.
Операції на шляхах реґіонарного метастазування при злоякісних пухлинах щелепно-лицевої
ділянки і шиї. Операція Крайля.
171.
Операції на шляхах реґіонарного метастазування при злоякісних пухлинах щелепно-лицевої
ділянки і шиї. Фасціально-футлярне висічення.
172.
Методи операцій на щелепах при злоякісних пухлинах.
173.
Покази до використання променевої терапії при злоякісних пухлинах щелепно-лицевої ділянки.
174.
Покази до використання хіміотерапії при злоякісних пухлинах щелепно-лицевої ділянки.
175.
Принципи вибору променевої терапії при злоякісних пухлинах щелепно-лицевої ділянки в
залежності від ступеню диференціювання клітин.
176.
Принципи вибору хіміотерапії при злоякісних пухлинах щелепно-лицевої ділянки в залежності
від ступеню диференціювання клітин.
177.
Особливості післяопераційного перебігу та догляду за онкостоматологічними хворими.
Контроль дихання, роботи серця,догляд за трахеостомою, знеболення.
178.
Особливості післяопераційного перебігу та догляду за онкостоматологічними хворими.
Особливості харчування.
179.
Медична реабілітація хворих з пухлинами обличчя, органів порожнини рота.
180.
Пластичне закриття дефектів, протезування щелеп, зубів

6. Види навчальних занять: лекція, практичне заняття, консультація.
7. Форма навчання: денна.
8. Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний.
9. Методи контролю: усний, письмовий, тестовий.
10. Форми підсумкового контролю: підсумковий модульний контроль:( іспит,
диференційний залік та залік)
11. Засоби діагностики успішності навчання: питання для поточного контролю,
задачі, тести.
12. Мова навчання: українська.
13. Система оцінювання успішності студентів з хірургічної стоматології
Тема / Тема / Topic

Максимальна кількість балів /
Максимальное колличество
баллов / Maximum of scores
Змістовий модуль
4 х 20 = 80
Індивідуальна робота
ПК
120
Всього
200
Примітки (примечания, notes): „5” – 20 балів , „4” – 17 бали„3” – 13 балів , „2” – 0 балів.
Оцінювання історії хвороби, написання якої передбачено під час вивчення дисципліни є оцінкою за 4
практичне заняття:
5 балів – написана методично вірно, без зауважень;
4 бали – написана методично вірно, дотримано послідовність та зміст розділів, але окремі
розділи недостатньо деталізовано;
3 бали – мають місце зауваження щодо деталізації та послідовності описання розділів;
2 балів – порушено схему та правила написання історії хвороби (в цьому випадку студент має
переписати історію хвороби з урахуванням зауважень викладача).
Загальні критерії оцінки за підсумковий контроль
Підсумковий тестовий контроль – 20 питань (20 хвилин). Кожна правильна відповідь – 4 бали /
Критерії оцінки за дисципліну
„5”A – 180-200 балів, „4”B – 170-179 балів, „4”C – 160-169 балів, „3”D – 141-159 балів, „3”E – 122140 балів, „2”FX – 72-121 бал, „2”F – 1-71 балів

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу
Оцінка з дисципліни «Хірургічна стоматологія» виставляється за 200-бальною шкалою та
визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності у балах (максимальна кількість балів –
80) та оцінки підсумкового контролю (максимальна кількість балів – 120). Зарахування кредитів за
вивчену дисципліну здійснюється за умови накопичення студентом 122 бали (що відповідає
мінімальному значенню оцінки Е за Шкалою ECTS).

Оцінювання знань з дисципліни проводять з урахуванням відповідних шкал:
Оцінка в балах

Оцінка за

Оцінка за Шкалою ECTS

національною
шкалою

Оцінка

Відмінно

А

Відмінно (відмінне виконання
лише з незначною кількістю
неточностей)

В

Дуже добре (вище середнього
рівня з кількома несуттєвими
помилками)

160 – 169

С

Добре (в цілому правильне
виконання з незначною кількістю
суттєвих помилок)

141 – 159

D

Задовільно (непогано, але зі
значною кількістю недоліків)

Е

Достатньо (виконання
задовольняє мінімальним
критеріям)

180 – 200

170 – 179
Добре

Задовільно
122 – 140

Пояснення

FX

Незадовільно (з можливістю
повторного складання)

F

Незадовільно (з обовʼязковим
повторним вивченням
дисципліни)

Незадовільно

При отриманні незадовільної оцінки із дисципліни в межах 72–121 бал (FX) студент має право
повторно її скласти: один раз кафедральній комісії за участю завідувача кафедри, останній раз –
комісії за участю завідувача кафедри та представника деканату.
При отриманні незадовільної оцінки із дисципліни в межах 1–71 балів (F) студент зобовʼязаний
повторно її вивчити. Рішення приймається керівництвом НМУ відповідно до нормативних
документів, затверджених у встановленому порядку.

14. Політика курсу
Політика курсу здійснюється згідно Закону «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII; Статуту
ВНМУ ім. М.І.Пирогова, Правил внутрішнього розпорядку ВНМУ, Положення про організацію освітнього
процесу у ВНМУ ім. М.І.Пирогова, Кодексу академічної доброчесності, Положеннябезпеки про порядок
проведення навчання і перевірки знань

15. Перелік навчально-методичної літератури
1. Маланчук В.О. та ін. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія: підручник у двох томах. – К.,
ЛОГОС, 2011. – 672 с.
2. Основи стоматології: підручник / В.О. Маланчук, А.В. Борисенко, Л.В. Харьков та ін., за ред. В.О.
Маланчука. – К.: Медицина, 2009. – 592 с.
3. Тестові завдання з хірургічної стоматології Крок 2 / В.О. Маланчук, О.С. Воловар, О.Л. Ціленко та ін. –
Біла церква: ПАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», 2015. – 248 с.
4. Маланчук В.О., Чепурний Ю.В. Травматичні пошкодження орбіти і сльозовідвідних шляхів. – Біла
церква: ПАТ «Білоцерківська книжкова фабрика», 2014. – 176 с.
5. Маланчук В.О., Крищук М.Г., Копчак А.В. Імітаційне компютерне моделювання в щелепно-лицевій
хірургії. – К.: Видавничий дім «Асканія», 2013. – 231 с.
6. Історії хвороби з хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії / В.О. Маланчук, О.С. Воловар,
О.Л. Ціленко та ін. – К.: Альфа. Реклама, 2015. – 196 с. (укр., рос., eng.).

