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для ізолюючих прокладок (фосфат-цемент, фосфат-цемент, що містить срібло, 

вісфат). Пломбувальні матеріали для пломбування кореневих каналів (пластичні що 

нетвердіють, пластичні що твердіють, тверді - штифти). 

1. Особливості пломбування каріозних порожнин (за Блеком). 

Особливості пломбування каріозних порожнин І-ІІ класів; особливості пломбування 

каріозних порожнин Ш-IV-V класів за Блеком. 

2. Ендодонтія 

Особливості порожнин різців, ікол, премолярів, молярів верхньої щелепи і нижньої 

щелепи. Ендодонтичний інструментарій, його призначення. Вимоги до ендодонтичного 

інструментарію. Особливості розкриття рогу пульпи в зубах в/щ і н/щ. Техніка 

накладення миш'яковистої пасти. 

3.  Ендодонтологія 

Методи обстеження стоматологічного хворого. 

а)розпитування хворого (збирання анамнезу). Скарги хворого, перенесені і супутні 

захворювання. Огляд хворого (зовнішній огляд); 

б)огляд порожнини рота. Огляд передвір'я порожнини рота. Визначення прикусу, 

огляд слизової оболонка ясен, червоної кайми губ. Огляд власне порожнини рота, 

загальний огляд слизової оболонки порожнини рота. Первинні і вторинні елементи 

ураження слизової оболонки порожнини рота.    

Огляд зубів: (колір, форма, розміри); 

в) перкусія: горизонтальна і вертикальна; 

г) пальпація; 

д) термодіагностика; 

е) електроодонтодіагностика; 

ж) рентгенологічне дослідження: рентгеноскопія, рентгенографія, 

панорамна рентгенографія, ортопантомографія, томографія; 

з) функціональні проби (пухірна, гістамінова); 

й) люмінесцентна діагностика; 

к) алергологічні методи дослідження; 

л) лабораторне дослідження, клінічний аналіз крові, біохімічний аналіз крові і сечі. 

Історія хвороби стоматологічного хворого. 

11. Хвороби зубів некаріозного походження 

Некаріозні ураження зубів. Патологія твердих тканин зубів, що виникає в період 

його розвитку (гіпоплазія, гіперплазія, ендемічний флюороз). Спадкові порушення 

розвитку зубів (недосконалий амелогенез, недосконалий остеогенез, недосконалий 

дентиногенез, дисплазія Капдепона). Патологія твердих тканин зуба, що виникає після їх 

прорізування (гіперестезія зубів, ерозія твердих тканин зуба, клиноподібний дефект, 

стертість тканини зуба, травма зуба). 

12. Карієс 
Каріозні ураження твердих тканин зуба. Статистика, етіологія, патогенез карієсу 

зубів. Теорії походження карієсу. Класифікація карієсу, Клініка і диференційна 

діагностика карієсу зубів. Лікування карієсу зубів (заходи місцевого і загального 

характеру). Лікування карієсу а стадії плями - ремінералізуюча терапія. Лікування 

середнього і глибокого карієсу шляхом препарування каріозної порожнини з наступним 

пломбуванням її. 

13. Пульпіти 

Етіологія, патогенез, класифікація пульпітів. Клініка, діагностика, диференційна 

діагностика гострих форм пульпіту, їх класифікація. Клініка, діагностика, диференційна 

діагностика хронічних форм пульпіту. Травматичний, конкрементозний, залишковий 

пульпіт, пульпіт, ускладнений періодонтитом, загострення хронічного пульпіту, клініка, 

діагностика, диференційна діагностика. Методи лікування пульпітів: метод повного 
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збереження пульпи. Показання, протипоказання, методика проведення. Метод часткового 

збереження пульпи, показання, протипоказання, методика проведення. 

- Метод вітальної екстирпації, показання, протипоказання, методика проведення. 

- Комбінований метод лікування пульпітів, показання, протипоказання, методика 

проведення. 

- Метод девітальної екстирпації, показання, протипоказання методика проведення. 

- Помилки й ускладнення при лікуванні пульпітів. 

14. Хвороби періодонту 

Етіологія, патогенез, класифікація періодонтиту. Класифікація, клініка, діагностика 

диференційна діагностика гострих форм періодонтиту. Класифікація, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика хронічних форм періодонтиту. Рентгенодіагностика. Принципи 

лікування періодонтитів. Лікування гострих форм періодонтитів. Лікування хронічних 

форм періодонтитів. Помилки й ускладнення при лікуванні і після лікування 

періодонтитів, шляхи їх усунення. 

15. Пародонтологія 

Анатомо-фізіологічні особливості пародонта, його функції. Етіологія, патогенез 

хвороб пародонта, методи обстеження хворих з патологією пародонта. Опитування, 

зовнішній огляд, огляд порожнини рота; оцінка тканин пародонта: колір, конфігурація; 

папілярно-маргінально-альвеолярний індекс, пародонтальний індекс. Ступінь 

кровоточивості ясен, глибина ясеневої пародонтальної кишені, кількість зубних 

відкладень; індекс зубного нальоту, зубного каменю, індекс гігієни рота по Федорову-

Володкіної, ступінь рухомості зубів. Рентгенографія щелеп; проба Шіллера-Пісарєва; 

клінічний аналіз крові на вміст глюкози в сироватці, консультації терапевта, 

ендокринолога. Зубні відкладення: м'які (нальоти), тверді (зубний камінь). Кутикула, 

пелікула, зубна бляшка. 

Над'ясеневий зубний камінь, під'ясеневий зубний камінь, їх походження. Етіологія, 

патогенез хвороб пародонта.Класифікація хвороб пародонта - гінгівіт, пародонтит, 

пародонтоз, ідіопатичні захворювання, пухлини й пухлиноподібні захворювання.Запальні 

захворювання пародонта: 

 а) Гінгівіти. Класифікація, клініка, діагностика, диференційна діагностика різних 

форм гінгівіту (гострого, хронічного, стадія загострення); 

 б) Пародонтит (гострий, хронічний, стадія загострення). Класифікація, клініка, 

діагностика, диференційна діагностика, основні ознаки. 

 в) Пародонтоз. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. 

 г) Пухлини й пухлиноподібні утворення. Клініка, діагностика, диференційна 

діагностика. Рентгенодіагностика хвороб пародонта. Основні принципи лікування хвороб 

пародонта. 

16. Захворювання слизової оболонки порожнини рота 

-  Анатомо-фізіологічні особливості слизової оболонки порожнини рота. 

-  Класифікація захворювання слизової оболонки порожнини рота. 

- Травматичні ураження слизової оболонки порожнини рота. Механічні травми, 

хімічні, фізичні ушкодження, променева хвороба. 

- Інфекційні захворювання. Вірусні захворювання (простий лишай, оперізуючий 

лишай, ящур, грип, вірусна бородавка), Виразково-некротичний гінгівостоматит Венсана. 

Бактеріальні інфекції, гнійничкові захворювання, туберкульоз, лепра. Мікози. Венеричні 

захворювання (сифіліс, гонорея, СНІД). 

- Ураження слизової оболонки при деяких системних захворюваннях (захворювання 

шлунково-кишкового тракту, серцево-судинних, ендокринних захворюваннях і 

захворюваннях крові). 

- Ураження слизової оболонки рота при дерматозах (міхурчатка, червоний плоский 

лишай, червоний вовчак, гіперкератоз). 
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-  Алергічні захворювання слизової оболонки порожнини рота. 

-  Аномалії розвитку язика. Захворювання язика (складчастий язик, 

десквамативний глосіт, чорний язик, ромбовидний глосіт). 

-  Хейліти. Класифікація, діагностика, диференційна діагностика. 

-  Предрак. Рак. Лейкоплакія, бородавчастий передрак, хвороба Боуена, рак слизової 

оболонки рота і червоної кайми губ. 

17. Дитяча стоматологія 

Карієс молочних і постійних зубів. Особливості клінічного протікання і лікування 

карієсу у дітей. Особливості клінічного протікання і лікування пульпіту у дітей. 

Особливості клінічної протікання і лікування періодонтиту у дітей. Особливості 

клінічного протікання і лікування гінгівіту і пародонтиту у дітей. Захворювання слизової 

оболонки порожнини рота у дітей. Зміни слизової оболонки рота при інфекційних 

захворюваннях, алергії, при захворюваннях різних органів і систем організму. 

Захворювання язика і губ. 

18. Первинна профілактика стоматологічних захворювань 

Оцінка рівня гігієни порожнини рота. Оцінка стану твердих тканин зуба і пародонта. 

Засоби і методи гігієнічного догляду за порожниною рота. Засоби і методи, що 

підвищують резистентність емалі зуба. Основні форми санітарно- освітньої роботи в 

системі профілактики стоматологічних захворювань. Комплексна оцінка стану органів 

порожнини рота. Навчання гігієнічним навичкам догляду за порожниною рота. 

Організація і проведення колективної й індивідуальної профілактики стоматологічних 

захворювань. Організація санітарно-освітньої роботи в різних колективах і групах 

населення. Планування, організація і проведення профілактичних заходів в організованих 

дитячих колективах. Аналіз і оцінка ефективності профілактики. 

Зміст курсу по хіріргічній стоматології та його зв'язок з іншими медичними 

дисциплінами. Основні етапи розвитку хірургії зубів та щелепно-лицевої травматології. 

Організація хірургічної стоматологічної допомоги. Принципи диспансеризації хірургічних 

стоматологічних хворих. 

19. Організація роботи та оснащення хірургічного стоматологічного відділення 

(кабінету) поліклініки 

Структурні приміщення і гігієнічні вимоги до них. Штати медичного персоналу та їх 

обов'язки. Організація роботи кабінету (відділення). Медична документація та її ведення. 

Обсяг медичної допомоги, що надається в хірургічному стоматологічному відділенні 

(кабінеті). 

Обладнання, інструментарій та медикаменти для обстеження хворого. Надання 

невідкладної допомоги та лікування. Перев'язочні матеріали та їх приготування. 

Стерилізація інструментарію, перев'язочного та шовного матеріалу, їх збереження. 

Асептика та антисептика при хірургічних втручаннях в порожнині рота. Підготовка рук 

хірурга, операційного поля. Особливості догляду за хворими після операційного 

втручання. 

20. Обстеження хворого в хірургічному стоматологічному кабінеті 

Вивчення скарг хворого, розвитку захворювання, раніше проведеного лікування, 

перенесених та супутніх захворювань. 

Огляд скелета, жувальних та мімічних м'язів, слинних залоз, скронево- 

нижньощелепових суглобів, регіонарних лімфатичних вузлів. Оцінка стану нервів 

щелепно-лицевої ділянки. Визначення обсягу рухів в скронево-нижньощелепових 

суглобах. 

Особливості огляду порожнини рота. Огляд слизової оболонки губ. 

Органів ротової порожнини.  Стан вивідних протоків слинних залоз. 

Огляд зубів. Визначення стану зубів, зондування, перкусія. Ступінь рухомості. 

Визначення глибини ясеневих кішепь. Прикус, зубна формула та її заповнення. 

21. Знеболювання в хірургії зубів 
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Основні принципи загального знеболювання. Показання та протипоказання до 

проведення наркозу у стоматологічних хворих в умовах амбулаторії. Ускладнення 

загального знеболювання. 

Допомога при невідкладному патологічному стані: 

 непритомності; 

 шоці; 

 колапсі; 

 комі; 

 алергічних реакціях; 

 гострій серцево-судинній недостатності. 

Методи реанімації при гострих порушеннях дихання та кровообігу. Штучна 

вентиляція легень "рот в рот", непрямий масаж серця. 

Місцеве знеболення. Методи місцевого знеболювання та показання до їх 

застосування. Анестетики, вживані для місцевого знеболювання. Застосування 

судинозвужуючих препаратів. Виготовлення, стерилізація та зберігання знеболюючих 

розчинів.Поверхневе знеболювання шляхом охолодження тканин хлоретилом. 

Аплікаційна анестезія слизової оболонки. 

Іннервація зубів та щелеп. Ін'єкційні методи знеболювання. Інфільтраційна анестезія. 

Показання до застосування. Механізм знеболювання при інфільтраційній анестезії. 

Методика проведення. Профілактика ускладнень. Метод безголкової ін'єкції. 

Провідникове знеболювання, його переваги. Показання до застосування. Анатомічне 

обгрунтування вживаних методів. 

Виключення больових імпульсів нервів в підорбітальному отворі, верхньощелепного 

горба, великого піднебіного та різцевого отворів. Пальпаторний та безпальцевий метод 

мандібулярної анестезії. Знеболення в підборідковому отворі. Зони знеболювання при 

виключенні периферійних гілок трійчастого нерва. Помилки та ускладнення при 

місцевому знеболюванні, заходи профілактики та лікування. Принцип провідникового, 

місцевого знеболювання (премедикація) в умовах поліклініки Схеми премедикації. 

22. Операція вилучення зубів 

Показання та протипоказання до операції вилучення зубів, постійних та тимчасових. 

Особливості вилучення окремих груп зубів. Особливості вилучення тимчасових зубів. 

Операція вилучення коренів зуба. Операція типового вилучення зуба. Показання до 

операції. Техніка її проведення. Обробка рани після операції вилучення зуба. Заживання 

рани після операції. 

Ускладнення при операції вилучення зуба загального характеру. Місцеві 

ускладнення. Лікувальна тактика при ускладненнях. 

Ускладнення після операції вилучення зуба. Кровотеча. Загальні та місцеві причини. 

Методика зупинки кровотечі. Показання до госпіталізації хворого. Тактика щодо хворого 

із захворюваннями крові. Післяопераційні альвеолярні болі. Причини, профілактика, 

методи лікування. 

23. Одонтогенні запальні процеси щелепно-лицевої ділянки 

Сучасний стан питання про одонтогенну інфекцію. Роль зубів у розвитку та 

поширенні запальних процесів. Класифікація запальних процесів щелепно- лицевої 

ділянки. 

Періодонтит. Причини виникнення, класифікація. Патогенез та патологічна анатомія 

гострих періодонтитів. Клініка, діагностика, лікування. Показання до вилучення зубів при 

гострих періодонтитах. 

Хронічні періодонтити. Класифікація, діагностика. Хірургічні методи л ік ув ання  

х р он і чн их  періодонтитів: 

• операція резекції верхівки кореня; 

• реплантація зуба; 
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• гемісекція зуба; 

• коронаро-радикулярна сепарація; 

• ампутація кореня. 

Поняття про трансплантацію та імплантацію зуба. Показання до вибору методу 

лікування, їх переваги та недоліки. Клініка, діагностика та лікування хронічних 

періодонтитів при загостренні перебігу хвороби. 

Періостит щелеп. Причини виникнення. Шляхи поширення одонтогенної інфекції. 

Патологічна анатомія. Клініка періоститів в залежності від локалізації  запального 

процесу. Загальні зміни в організмі при періоститі щелеп. Особливості перебігу 

періоститу у дітей. Хірургічне, медикаментозне та фізичне лікування. Можливі 

ускладнення. Експертиза непрацездатності. 

Остеомієліт щелеп. Визначення питання "одонтогенний остеомієліт щелеп". 

Причини виникнення. Сучасні уявлення про остеомієліт щелеп. Роль мікрофлори, 

реактивності організму, анатомічних умов у виникненні та перебігу захворювання. 

Класифікація. Патанатомічна картина. 

Клінічні прояви та перебіг гострого остеомієліту щелеп. Загальні зміни в організмі 

хворого. Клінічні ознаки переходу процесу в підгостру форм. Ознаки та перебіг 

хронічного остеомієліту. Особливості секвестрації верхньої та нижньої шелеп. 

Рентгенологічна картина. Загострений хронічний остеомієліт. Прояви остеомієліту в 

дитячому та юнацькому віці. Ускладнення одонтогенного остеомієліту щелеп. Хірургічне 

лікування остеомієліту. Показання до вилучення зубів при остеомієліті. Антибактеріальна, 

протизапальна, дезінтоксикаційна, десенсибілізуюча, симптоматична терапія. Специфічна 

імунотерапія. Фізичні методи лікування. Харчування та догляд. Лікування хронічного 

остеомієліту. Методи підвищення неспецифічної резистентності і специфічного імунітету 

хворого при лікуванні хронічного остеомієліту. Показання до секвестроектомії, терміни і 

методика її проведення. 

Диференційна діагностика гострого періодонтиту, періоститу та остеомієліт. 

Профілактика ускладнень. 

Абсцеси та флегмони щелепно-лицевої ділянки. Визначення поняття абсцес і 

флегмона. Клініка флегмон в залежності від локалізації. Показання до вилучення зуба, що 

викликав захворювання. Медикаментозні та фізичні методи лікування.  

Лімфаденіт щелепно-лицевої ділянки. Клініка, діагностика серозного та гнійного 

лімфаденіту. Диференційна діагностика та лікування. Особливості перебігу та лікування у 

дітей. 

24. Одонтогенний гайморит 

Анатомія верхньощелепової пазухи та взаємозв'язок  її дна з коренями зубів. 

Етіологія та патогенез одонтогенного гаймориту. Клініка. Методи діагностики та 

лікування. Патологічна анатомія та клініка хронічного гаймориту. Диференційна 

діагностика запальних та пухлинних процесів верхньої щелепи. Принципи лікування. 

25. Специфічні запальні процеси 
Актиномікоз шелепно-лицевої ділянки. Етіологія, патогенез. Інфікування. 

Класифікація. Клініка. Діагностика. Методи лікування. 

Сифіліс і туберкульоз органів порожнини рота та щелеп. Клініка. Тактика зубного 

гігієніста. СНІД. Етіологія. Клініка, методи профілактики. 

26. Неспецифічні запальні процеси 

Фурункул, карбункул, бешиха.Клініка, лікування. Ускладнення, запобігання їм. 

27. Хвороби прорізування зубів 

Визначення понять, "ретенція" і "дистопія" зуба. Причини виникнення. Клінічні 

прояви у дітей та дорослих. Методики вилучення ретенційних зубів. Утруднене 

прорізування нижніх зубів мудрості. Клініка перикороніту, ретромолярного періоститу. 

Консервативні та хірургічні методи лікування. 

28. Захворювання слинних залоз 
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Гостре запалення слинних залоз. Епідемічний паротит. Клініка, діагностика, 

лікування гострого та хронічного сіаладеніту та сіалодохіту. 

Слинокам'яна хвороба. Причини утворення слинних каменів, їх склад. Клініка, 

діагностика та диференційна діагностика слинокам'яної хвороби. Хірургічні методи 

лікування. Фістули слинних залоз. Методи обстеження та лікування захворювання 

слинних залоз у дітей. 

29. Захворювання скронево-нижньощелепового суглоба 
Клініка гострого та хронічного артриту. Артрози та анкілози. Клінічна картина. 

Рентгенодіагностика. Причини виникнення. Консервативні методи лікування. Больовий 

синдром дисфункції скронево-нижньощелепового суглобу. 

30. Захворювання нервів обличчя 

Невралгія і неврит трійчастого нерва, клінічні прояви та диференційна діагностика. 

Методи лікування. Параліч мімічних м'язів при невриті та ушкодженнях лицевого нерва. 

1. Пухлини обличчя, щелеп та органів порожнини рота 
Класифікація новоутворень щелепно-лицевої ділянки. Особливості обстеження 

онкологічного хворого. Онкологічна настороженість, значення ранньої діагностики 

пухлин. Диспансеризація онкологічних хворих. Одонтогенні кісти щелеп: 

 навколокоренева;  

 навколокоронкова; 

 парадентальна. 

Походження, клінічні прояви, методи діагностики. Хірургічне лікування: 

цистектомія, цистотомія. Показання до вибору методів лікування у дітей. Підготовка 

хворих до операції, техніка її проведення. Клініка, діагностика іметодика оперативного 

вилучення кіст верхньої щелепи, відтисняючих і проникаючих в верхньощелепову пазуху. 

Особливості клініки та лікування гнійних кіст. 

Неодонтогенні кісти щелеп: різцевого каналу, бокової стінки носа, травматичні. 

Слизові (ретенційнІ) кісти малих слинних залоз, губ, щік, під'язичної ділянки (ранула). 

Кісти великих слинних залоз. Методи діагностики. Кіста сальної залози (атерома). 

Вроджені кісти та нориці обличчя і шиї: 

 дермоїдні; 

 бронхіальні; 

 серединні. 

Клінічні прояви, лікування. 

Одонтогенні пухлини щелеп - адамантінома (амелобластома), одонтогенна фіброма, 

цементома, м'яка та тверда одонтома. Остеогенні пухлини: хондрома, остеома, 

остеобластокластома, епуліс (периферійна остеобластокластома, ангіоматозний та 

фіброзний епуліс). 

Етіопатогенез, клінічні прояви, методи діагностики, лікування. Доброякісні пухлини 

м'яких тканин лицевої ділянки: папілома, фіброма, гемангіома, лімфангіома, ліпома, 

міксома, нейрофіброма, фіброматоз ясен, еозинофільна гранульома. Клініка, діагностика, 

лікування. 

Передракові захворювання: факультативні та облігатні форми. Клініка, методика 

діагностики, лікування. 

Злоякісні пухлини. Рак губ, язика, щік, дна ротової порожнини, твердого піднебіння, 

слизової оболонки альвеолярного відростка. Рак і саркома щелеп. Клініка. Діагностика 

диференційний діагноз. Особливості розпізнавання і тактика хірургічного лікування у 

дітей. Принципи комбінованого лікування. Організація стоматологічної допомоги 

населенню. 

2. Травми щелепно-лицевої ділянки 

Статистика ушкоджень щелепно-лицевої ділянки. Загальна характеристика анатомічних та 

функціональних порушень при травмі обличчя та щелеп. Невогнепальні 
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