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1. Загальна інформація про викладача  

 

Викладач: доцент, к.мед.н. Бурега Юрій Олексійович 

e-mail: axios.ua@gmail.com 

Кафедра: Пропедевтичної та хірургічної стоматології 

Адреса: вул. Сталеварів 36, гурт №3, Запорізький державний медичний університет 

 

Викладач: асистент, к.мед.н. Ганчев Кирило Сергійович 

e-mail: kirillganchev@gmail.com 

Кафедра: Пропедевтичної та хірургічної стоматології 

Адреса: вул. Сталеварів 36, гурт №3, Запорізький державний медичний університет 

 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів  

 

Назва дисципліни: «Хірургічна стоматологія» 

 

Кількість кредитів з дисципліни: 165 годин / 5,5 кредитів ЄКТС 

 

3. Семестр: 5-6 

  

4.  Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  

 

Пререквізіти (перелік дисциплін, вивчення яких має передувати дисципліні «Хірургічна 

стоматологія»): анатомія, клінічна анатомія, фізіологія, біохімія, патанатомія, 

патофізіологія, фармакологія 

 

Постреквізіти (перелік дисциплін, для вивчення яких є обов'язковими знання, здобуті при 

вивченні дисципліни «Хірургічна стоматологія»): дитяча хірургічна стоматологія, 

хірургічна стоматологія та щелепно-лицьова хірургія 

  

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1 Призначення навчальної дисципліни Головним завданням кафедри хірургічної 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії закладу вищої освіти МОЗ України на 3-му курсі 

є підготовка лікаря, який засвоїв питання теорії й практики розділів (пропедевтика 

хірургічної стоматології, організація хірургічної стоматологічної допомоги, запальні 

захворювання щелепно-лицевої ділянки) хірургічної стоматології та щелепно-лицевої 

хірургії, починаючи з організації роботи хірургічного відділення стоматологічної 

поліклініки та щелепно-лицевого стаціонару, надання кваліфікованої хірургічної 

стоматологічної допомоги та невідкладної щелепно-лицевої хірургії. Початковий рівень 

знань студента, який починає навчання на кафедрі хірургічної стоматології, передбачає 

визначення рівня знаннь із анатомії, загальної та спеціальної фізіології, патологічної 

анатомії та фізіології на основі фундаментальної підготовки на кафедрах медико-

біологічного та загальноклінічного профілю1-2 курсів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Хірургічна стоматологія» є: 

Компетенції, яких набуває студент при вивченні дисципліни: 
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Інтегральна:  

 Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог 

Загальні: 

 бути сучасно навченим; 

 Знання та розуміння предметної області та розуміння професії; 

 Здатність застосовувати знання з внутрішньої медицини у практичних ситуаціях; 

 Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність 

спілкуватись другою мовою; 

 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; 

 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність працювати автономно; 

 Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми 

 Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів); 

 Здатність працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії; 

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються; 

 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 

 Прагнення до збереження навколишнього середовища; 

 Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. 

Спеціальні (фахові, предметні): 

 Збирання медичної інформації про стан пацієнта; 

 Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень; 

 Визначення тактики ведення стоматологічного хворого при соматичній патології 

 Діагностування невідкладних станів; 

 Встановлення клінічного діагнозу стоматологічного захворювання 

 Виконання стоматологічних маніпуляцій; 

 Визначення тактики та надання екстреної медичної допомоги; 

 Визначення тактики ведення стоматологічного хворого; 

 Ведення медичної документації 

 Опрацювання державної, соціальної та медичної інформації 

 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни: досягнення основних кінцевих цілей, 

визначених у Стандарті підготовки спеціаліста за спеціальністю 221 «Стоматологія».  

 

5.3 Завдання вивчення дисципліни:  

 оволодіти методами діагностики патології органів щелепно-лицевої ділянки за 

синдромним та нозологічним принципами; 

 оволодіти принципами формулювання клінічного діагнозу специфічних захворювань 

щелепно-лицевої ділянки, які потребують особливої тактики лікаря-стоматолога-

хірурга; 

 оволодіти методами надання невідкладної лікарської допомоги при станах, що 

загрожують життю та здоров’ю хворих згідно переліку, наведеному в освітньо-
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професійній програмі. 

 

 5.4 Зміст навчальної дисципліни:  Програма навчальної дисципліни складається з 

таких модулів: 

Модуль 1. Пропедевтика хірургічної стоматології. 

Змістовий модуль 1. Загальне та місцеве знеболення. Видалення зубів 

Модуль 2. Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки 

Змістовий модуль 2. Одонтогенні запальні процеси щелепно-лицевої ділянки 

 

Модуль 1, змістовий модуль 1, 16 тем.  

Історія створення і організація хірургічної стоматологічної допомоги. Забезпечення, 

документацiя амбулаторного стоматологiчного кабiнету i віддiлення, знайомство зi 

структурою вiддiлення щелепно-лицевої хiрургiї у клiнiчнiй лiкарнi. Методика 

обстеження порожнини рота, щелеп, обличчя та шиї. 

Біль, його компоненти, провідні шляхи болю. Значення болю в медицині, 

стоматології. 

Iнструментарiй для видалення зубiв. Методики видалення зубiв, показання та 

протипоказання до видалення зубiв, пiдготовка хворого до операцiї. 

Ускладнення пiд час видалення зубів i в пiсляoперацiйному перiодi: клiнiка, 

дiагностика, лiкування i профiлактика. 

Мiсцеве потенцiйоване знеболення. Загальне знеболення. Серцево-легенева 

реанімація. 

Місцеві анестетики, їх властивості, побічні дії. Обладнання для місцевого знеболення. 

Аплiкацiйна, iнфiльтрацiйна анестезії. Ускладнення, їх профiлактика i лiкування. 

Видалення зубiв пiд аплiкацiйним, iнфiльтрацiйним знеболенням. 

Позаротове знеболення нижньої щелепи: показання, ускладнення i їх лiкування. 

Видалення зубiв нижньої щелепи. 

Внутрiшньоротове знеболення нижньої щелепи: показання, ускладнення, їх лiкування. 

Видалення зубiв нижньої щелепи. 

Підочноямкова, рiзцева анестезiї: показання, можливi ускладнення, їх профiлактика. 

Видалення зубiв верхньої щелепи. 

Туберальна, пiднебiнна анестезiя: показання, можливi ускладнення, їх профiлактика. 

Видалення зубiв верхньої щелепи. 

Центральнi провiдниковi методи знеболення щелеп і прилеглих тканин. Контроль 

змістового модуля 1. 

Хвороби прорізування зубів. Затриманi та напiвзатриманi зуби. Перикоронiт: клiнiка, 

дiагностика, лiкування, ускладнення. 

Перiодонтити: класифiкацiя, клiнiка, профiлактика, хiрургiчнi методи лiкування. 

Одонтогенна гранульома обличчя: клiнiка, лiкування. 

Одонтогенний перiостит щелеп (гострий, хронiчний): клiнiка, дiагностика, лiкування, 

ускладнення, фiзiотерапiя. 

Гострий одонтогенний остеомiєлiт щелеп: етіологія, патогенез, класифiкацiя. 

Досягнення кафедри. 

Гострий одонтогенний остеомiєлiт щелеп: клiнiчний перебiг, диференцiйна 

дiагностика, профiлактика, лiкування (хiрургiчне, медикаментозне, фiзiотерапевтичне 
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тощо), ускладнення. Досягнення кафедри. 

Хронiчний одонтогенний остеомiєлiт щелеп: клiнiка, дiагностика, лiкування, 

ускладнення, їх профiлактика. 

Специфiчнi запальнi процеси ЩЛД (актиномікоз, туберкульоз, сифiлiс), СНІД: 

класифiкацiя, клiнiчний перебiг, діагностика, лiкування. 

Диференційований залік 

Модуль 2, змістовий модуль 2, 16 тем.  

Засвоєння правових норм з оформлення амбулаторної медичної картки  пацієнта, хворого 

на періодонтит, періостит, перикороніт, остеомієліт. Закріплення навичок заповнення 

амбулаторної медичної картки (з наступним написанням зразка). 

Флегмони та абсцеси щелепно-лицевої ділянки (ЩЛД): класифікація, етіологія, патогенез, 

клініка, перебіг, принципи лікування, профілактика ускладнень. Запальний процес ЩЛД: 

етіологія, патогенез, типи клінічних реакцій та особливості перебігу одонтогенних 

запальних захворювань. Роль імунної, гормональної, судинної, кровозгортувальної 

системи, тощо. 

Лiмфаденiти, аденофлегмони ЩЛД: етiологiя, патогенез, дiагностика, клiнiка, лiкування, 

профiлактика.. 

Фурункули і карбункули обличчя: класифікація, етiологiя, патогенез, клiнiчний перебiг, 

лiкування, ускладнення. Анемії. Стоматологічні аспекти. 

Бешиха обличчя, нома, гемодинамічні некрози. Перевірка правильності заповнення зразка 

амбулаторної медичної картки. 

Абсцеси піднебіння та підочноямкової ділянки: етіологія, особливості лікування, 

профілактика. Флегмона орбіти: особливості виникнення, локалізація, клінічний перебіг; 

диференційна діагностика, хірургічні методи лікування. 

Флегмони виличної, скроневої ділянки: особливості виникнення, локалізації, клінічного 

перебігу; диференційна діагностика, хірургічні методи лікування. 

Флегмони щічної, білявушно-жувальної, позащелепної ділянки: класифікація, особливості 

виникнення, локалізації, клінічного перебігу; диференційна діагностика, хірургічні методи 

лікування. 

Абсцес під’язикового валика та щелепно-язикового жолобка: особливості клінічного 

перебігу, диференційна діагностика, лікування. Флегмони підпідборідної, підщелепної 

ділянки: особливості клінічного перебігу, диференційна діагностика, лікування. 

Глибокі флегмони ЩЛД: відмінності від поверхневих. Флегмони приглоткового та 

крилопіднебінно-щелепного просторів: етіологія, патогенез, клініка, диференційна 

діагностика, лікування, ускладнення, профілактика.  

Флегмона крило-піднебінної та підскроневої ямок: особливості виникнення, локалізація, 

клінічний перебіг; диференційна діагностика, хірургічні методи лікування. 

Флегмони язика, дна порожнини рота та шиї, гнилістно-некротична ангіна Жансуля-

Людвіга: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, ускладнення, профілактика. 

Контроль змістового модулю №2.   

Ускладнення запальних процесів, які виникають від флегмон, що локалізуються навколо 

верхньої щелепи: сепсис, абсцес мозку, тромбоз печеристого синусу. Ускладнення 

запальних процесів, які виникають від флегмон, що локалізуються навколо нижньої 

щелепи: медіастиніти, пневмонії та інші: класифікація, патогенез, особливості клінічного 

перебігу, діагностика, клініка, лікування, прогноз. Інфекційно-токсичний шок. 
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Етіологічні та патогенетичні принципи загального і місцевого лікування одонтогенних 

запальних процесів обличчя та шиї. Накладання вторинних швів, косметичні аспекти. 

Гострий і хронічний одонтогенний гайморит: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, 

диференційна діагностика, профілактика, лікування, ускладнення. Пластичне усунення 

оро-антрального сполучення. 

Артрит і артроз скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС): класифікація, клінічний 

перебіг, діагностика, лікування, ускладнення і профілактика. Синдром больової 

дисфункції СНЩС. Хірургічна артроскопія СНЩС. Пластика СНЩС та його компонентів. 

Гострий, хронічний некалькульозний сіалоаденіт: етіологія, класифікація, клініка, 

діагностика, лікування, попередження ускладнень, профілактика. Пластика протоків 

слинних залоз. 

Слинно-кам’яна хвороба (сіалолітіаз): етіологія, патогенез, клініка, диференційна 

діагностика, лікування, ускладнення та їх попередження. Сіалози: класифікація, клініка, 

діагностика, профілактика, лікування. 

Диференційований залік 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни  

 

№ 

пп 

Назва теми Форми 

організації 

навчання та 

кількість 

годин 

Завдання для самостійної роботи 

 

Модуль 1. Пропедевтика хірургічної стоматології 

Змістовий модуль 1. Загальне та місцеве знеболення. Видалення зубів 

1 Тема 1. Історія створення і 

організація хірургічної 

стоматологічної допомоги. 

Забезпечення, документацiя 

амбулаторного 

стоматологiчного кабiнету i 

віддiлення, знайомство зi 

структурою вiддiлення 

щелепно-лицевої хiрургiї у 

клiнiчнiй лiкарнi. Методика 

обстеження порожнини рота, 

щелеп, обличчя та шиї. 

ПЗ - 3 год.,  

Л -  

СРС - 1 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Пропедевтика 

хірургічної стоматології. Модуль 

1» 

Опрацювання практичних навичок. 

 

2 Тема 2. Біль, його компоненти, 

провідні шляхи болю. 

Значення болю в медицині, 

стоматології. 

ПЗ - 3 год.,  

Л –    

СРС –1 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Основи внутрішньої 

медицини для студентів-

стоматологів. Модуль 1» 

Опрацювання практичних навичок. 

Заповнення практикуму. 

    

3 

Тема 3. Iнструментарiй для 

видалення зубiв. Методики 

видалення зубiв, показання та 

протипоказання до видалення 

зубiв, пiдготовка хворого до 

ПЗ - 3 год.,  

Л – 2 год.,   

СРС – 2 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Пропедевтика 

хірургічної стоматології. Модуль 

1» 
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операцiї. 

Ускладнення пiд час 

видалення зубів i в 

пiсляoперацiйному перiодi: 

клiнiка, дiагностика, лiкування 

i профiлактика. 

Опрацювання практичних навичок. 

 

4 Тема 4. Мiсцеве 

потенцiйоване знеболення. 

Загальне знеболення. Серцево-

легенева реанімація. 

Місцеві анестетики, їх 

властивості, побічні дії. 

Обладнання для місцевого 

знеболення. 

ПЗ - 3год.,  

Л –  2 год 

СРС – 2 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Пропедевтика 

хірургічної стоматології. Модуль 

1» 

Опрацювання практичних навичок. 

 

5 Тема 5. Аплiкацiйна, 

iнфiльтрацiйна анестезії. 

Ускладнення, їх профiлактика 

i лiкування. Видалення зубiв 

пiд аплiкацiйним, 

iнфiльтрацiйним знеболенням. 

ПЗ - 2 год.,  

Л –  

СРС – 2 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Пропедевтика 

хірургічної стоматології. Модуль 

1» 

Опрацювання практичних навичок. 

 

6 Тема 6. Позаротове 

знеболення нижньої щелепи: 

показання, ускладнення i їх 

лiкування. Видалення зубiв 

нижньої щелепи. 

ПЗ - 2 год.,  

Л – 2 год., 

СРС – 2 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Пропедевтика 

хірургічної стоматології. Модуль 

1» 

Опрацювання практичних навичок. 

 

7 Тема 7. Внутрiшньоротове 

знеболення нижньої щелепи: 

показання, ускладнення, їх 

лiкування. Видалення зубiв 

нижньої щелепи. 

ПЗ - 3 год.,  

Л –   

СРС – 2 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Пропедевтика 

хірургічної стоматології. Модуль 

1». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 

Опрацювання практичних навичок. 

 

8 Тема 8. Підочноямкова, 

рiзцева анестезiї: показання, 

можливi ускладнення, їх 

профiлактика. Видалення 

зубiв верхньої щелепи. 

ПЗ - 3 год.,  

Л –  

СРС – 2 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Пропедевтика 

хірургічної стоматології. Модуль 

1». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 

Опрацювання практичних навичок. 

 

9 Тема 9. Туберальна, 

пiднебiнна анестезiя: 

показання, можливi 

ускладнення, їх профiлактика. 

Видалення зубiв верхньої 

щелепи. 

ПЗ - 3 год.,  

Л –    

СРС – 2 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Пропедевтика 

хірургічної стоматології. Модуль 

1». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 

Опрацювання практичних навичок. 

 



8 

 

10 Тема 10. Центральнi 

провiдниковi методи 

знеболення щелеп і прилеглих 

тканин. Контроль змістового 

модуля 1. 

ПЗ - 3 год.,  

Л –  

СРС – 2 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Пропедевтика 

хірургічної стоматології. Модуль 

1». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 

Опрацювання практичних навичок. 

 

11 Тема 11. Хвороби 

прорізування зубів. Затриманi 

та напiвзатриманi зуби. 

Перикоронiт: клiнiка, 

дiагностика, лiкування, 

ускладнення. 

ПЗ - 3 год.,  

Л – 2 год 

СРС – 1 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Пропедевтика 

хірургічної стоматології. Модуль 

1». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 

Опрацювання практичних навичок. 

 

 

 

12 Тема 12. Перiодонтити: 

класифiкацiя, клiнiка, 

профiлактика, хiрургiчнi 

методи лiкування. 

Одонтогенна гранульома 

обличчя: клiнiка, лiкування. 

Одонтогенний перiостит 

щелеп (гострий, хронiчний): 

клiнiка, дiагностика, 

лiкування, ускладнення, 

фiзiотерапiя. 

ПЗ - 3 год.,  

Л –  

СРС – 2 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Пропедевтика 

хірургічної стоматології. Модуль 

1». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 

Опрацювання практичних навичок. 

 

13 Тема 13. Гострий 

одонтогенний остеомiєлiт 

щелеп: етіологія, патогенез, 

класифiкацiя. Досягнення 

кафедри. 

ПЗ - 3 год.,  

Л –  

СРС – 2 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Пропедевтика 

хірургічної стоматології. Модуль 

1». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 

Опрацювання практичних навичок. 

 

14 Тема 14. Гострий 

одонтогенний остеомiєлiт 

щелеп: клiнiчний перебiг, 

диференцiйна дiагностика, 

профiлактика, лiкування 

(хiрургiчне, медикаментозне, 

фiзiотерапевтичне тощо), 

ускладнення. Досягнення 

кафедри. 

ПЗ - 3 год.,  

Л –  

СРС – 2 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Пропедевтика 

хірургічної стоматології. Модуль 

1». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 

Опрацювання практичних навичок. 

 

15 Тема 15. Хронiчний 

одонтогенний остеомiєлiт 

щелеп: клiнiка, дiагностика, 

лiкування, ускладнення, їх 

профiлактика. 

ПЗ - 3 год.,  

Л –  

СРС – 1 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Пропедевтика 

хірургічної стоматології. Модуль 

1». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 



9 

 

Опрацювання практичних навичок. 

 

16 Тема 16. Специфiчнi запальнi 

процеси ЩЛД (актиномікоз, 

туберкульоз, сифiлiс), СНІД: 

класифiкацiя, клiнiчний 

перебiг, діагностика, 

лiкування. 

ПЗ - 3 год.,  

Л – 2 год 

СРС – 2 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Пропедевтика 

хірургічної стоматології. Модуль 

1». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 

Опрацювання практичних навичок. 

 

17 Диференційований залік ПЗ - 3 год.,  

Л –  

СРС – 2 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Пропедевтика 

хірургічної стоматології. Модуль 

1». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 

Опрацювання практичних навичок. 

 

Модуль 2. Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки 

Змістовий модуль 2. Одонтогенні запальні процеси щелепно-лицевої ділянки 

1 Тема 1. Засвоєння правових 

норм з оформлення 

амбулаторної медичної картки  

пацієнта, хворого на 

періодонтит, періостит, 

перикороніт, остеомієліт. 

Закріплення навичок 

заповнення амбулаторної 

медичної картки (з наступним 

написанням зразка). 

ПЗ - 3 год.,  

Л – 2 год 

СРС – 1 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Запальні процеси 

щелепно-лицевої ділянки. Модуль 

2». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 

Опрацювання практичних навичок. 

Заповнення медичної карти 

стоматологічного хворого. 

2 Тема 2. Флегмони та абсцеси 

щелепно-лицевої ділянки 

(ЩЛД): класифікація, 

етіологія, патогенез, клініка, 

перебіг, принципи лікування, 

профілактика ускладнень. 

Запальний процес ЩЛД: 

етіологія, патогенез, типи 

клінічних реакцій та 

особливості перебігу 

одонтогенних запальних 

захворювань. Роль імунної, 

гормональної, судинної, 

кровозгортувальної системи, 

тощо. 

ПЗ - 3 год.,  

Л – 2 год 

СРС – 2 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Запальні процеси 

щелепно-лицевої ділянки. Модуль 

2». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 

Опрацювання практичних навичок. 

 

3 Тема 3. Лiмфаденiти, 

аденофлегмони ЩЛД: 

етiологiя, патогенез, 

дiагностика, клiнiка, 

лiкування, профiлактика.. 

ПЗ - 3год.,  

Л –  

СРС – 1 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Запальні процеси 

щелепно-лицевої ділянки. Модуль 

2». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 
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Опрацювання практичних навичок. 

 

4 Тема 4. Фурункули і 

карбункули обличчя: 

класифікація, етiологiя, 

патогенез, клiнiчний перебiг, 

лiкування, ускладнення. 

Анемії. Стоматологічні 

аспекти. 

ПЗ - 3год.,  

Л –  

СРС – 1 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Запальні процеси 

щелепно-лицевої ділянки. Модуль 

2». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 

Опрацювання практичних навичок. 

 

5 Тема 5. Бешиха обличчя, нома, 

гемодинамічні некрози. 

Перевірка правильності 

заповнення зразка 

амбулаторної медичної 

картки. 

ПЗ - 3 год.,  

Л –  

СРС – 1 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Запальні процеси 

щелепно-лицевої ділянки. Модуль 

2». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 

Опрацювання практичних навичок. 

 

6 

Тема 6. Абсцеси піднебіння та 

підочноямкової ділянки: 

етіологія, особливості 

лікування, профілактика. 

Флегмона орбіти: особливості 

виникнення, локалізація, 

клінічний перебіг; 

диференційна діагностика, 

хірургічні методи лікування. 

Флегмони виличної, скроневої 

ділянки: особливості 

виникнення, локалізації, 

клінічного перебігу; 

диференційна діагностика, 

хірургічні методи лікування. 

ПЗ - 3 год.,  

Л –  

СРС – 1 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Запальні процеси 

щелепно-лицевої ділянки. Модуль 

2». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 

Опрацювання практичних навичок. 

 

7 

Тема 7. Флегмони щічної, 

білявушно-жувальної, 

позащелепної ділянки: 

класифікація, особливості 

виникнення, локалізації, 

клінічного перебігу; 

диференційна діагностика, 

хірургічні методи лікування. 

Абсцес під’язикового валика 

та щелепно-язикового 

жолобка: особливості 

клінічного перебігу, 

диференційна діагностика, 

ПЗ - 3 год.,  

Л –  

СРС – 2 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Запальні процеси 

щелепно-лицевої ділянки. Модуль 

2». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 

Опрацювання практичних навичок. 
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лікування. Флегмони 

підпідборідної, підщелепної 

ділянки: особливості 

клінічного перебігу, 

диференційна діагностика, 

лікування. 

8 Тема 8. Глибокі флегмони 

ЩЛД: відмінності від 

поверхневих. Флегмони 

приглоткового та 

крилопіднебінно-щелепного 

просторів: етіологія, 

патогенез, клініка, 

диференційна діагностика, 

лікування, ускладнення, 

профілактика.  

ПЗ - 3 год.,  

Л –  

СРС – 2 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Запальні процеси 

щелепно-лицевої ділянки. Модуль 

2». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 

Опрацювання практичних навичок. 

 

9 Тема 9. Флегмона крило-

піднебінної та підскроневої 

ямок: особливості 

виникнення, локалізація, 

клінічний перебіг; 

диференційна діагностика, 

хірургічні методи лікування. 

ПЗ - 3 год.,  

Л –  

СРС – 1 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Запальні процеси 

щелепно-лицевої ділянки. Модуль 

2». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 

Опрацювання практичних навичок. 

 

10 Тема 10. Флегмони язика, дна 

порожнини рота та шиї, 

гнилістно-некротична ангіна 

Жансуля-Людвіга: етіологія, 

патогенез, клініка, 

діагностика, лікування, 

ускладнення, профілактика. 

Контроль змістового модулю 

№2.   

ПЗ - 4 год.,  

Л –  

СРС – 1 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Запальні процеси 

щелепно-лицевої ділянки. Модуль 

2». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 

Опрацювання практичних навичок. 

 

11 

Тема 11. Ускладнення 

запальних процесів, які 

виникають від флегмон, що 

локалізуються навколо 

верхньої щелепи: сепсис, 

абсцес мозку, тромбоз 

печеристого синусу. 

Ускладнення запальних 

процесів, які виникають від 

флегмон, що локалізуються 

навколо нижньої щелепи: 

медіастиніти, пневмонії та 

інші: класифікація, патогенез, 

особливості клінічного 

перебігу, діагностика, клініка, 

лікування, прогноз. 

ПЗ - 3 год.,  

Л –  

СРС – 2 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Запальні процеси 

щелепно-лицевої ділянки. Модуль 

2». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 

Опрацювання практичних навичок. 
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Інфекційно-токсичний шок. 

12 Тема 12. Етіологічні та 

патогенетичні принципи 

загального і місцевого 

лікування одонтогенних 

запальних процесів обличчя та 

шиї. Накладання вторинних 

швів, косметичні аспекти. 

ПЗ - 3 год.,  

Л –  

СРС – 1 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Запальні процеси 

щелепно-лицевої ділянки. Модуль 

2». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 

Опрацювання практичних навичок. 

 

13 Тема 13. Гострий і хронічний 

одонтогенний гайморит: 

етіологія, патогенез, 

класифікація, клініка, 

диференційна діагностика, 

профілактика, лікування, 

ускладнення. Пластичне 

усунення оро-антрального 

сполучення. 

ПЗ - 3год.,  

Л –  

СРС – 1 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Запальні процеси 

щелепно-лицевої ділянки. Модуль 

2». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 

Опрацювання практичних навичок. 

 

14 Тема 14. Артрит і артроз 

скронево-нижньощелепного 

суглоба (СНЩС): 

класифікація, клінічний 

перебіг, діагностика, 

лікування, ускладнення і 

профілактика. Синдром 

больової дисфункції СНЩС. 

Хірургічна артроскопія 

СНЩС. Пластика СНЩС та 

його компонентів. 

ПЗ - 3год.,  

Л –  

СРС – 1 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Запальні процеси 

щелепно-лицевої ділянки. Модуль 

2». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 

Опрацювання практичних навичок. 

 

15 Тема 15. Гострий, хронічний 

некалькульозний сіалоаденіт: 

етіологія, класифікація, 

клініка, діагностика, 

лікування, попередження 

ускладнень, профілактика. 

Пластика протоків слинних 

залоз. 

ПЗ - 3год.,  

Л –  

СРС – 1 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Запальні процеси 

щелепно-лицевої ділянки. Модуль 

2». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 

Опрацювання практичних навичок. 

 

16 Тема 16. Слинно-кам’яна 

хвороба (сіалолітіаз): 

етіологія, патогенез, клініка, 

диференційна діагностика, 

лікування, ускладнення та їх 

попередження. Сіалози: 

класифікація, клініка, 

діагностика, профілактика, 

лікування. 

ПЗ - 3год.,  

Л –  

СРС – 1 год.   

 

17 Диференційований залік ПЗ - 3год.,  

Л –  

СРС – 1 год.   

Опрацювання тем за допомогою on-

line курсу: «Запальні процеси 

щелепно-лицевої ділянки. Модуль 

2». Контент -аналіз додаткової 

літератури з тем СРС 
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Опрацювання практичних навичок. 

 

 

6. Самостійна робота студента  

 За модулем 1 

№ 

з/п 

Тема Кільк. 

годин 

1 

 

Опрацювання тем онлайн курсу: «Пропедевтика хірургічної 

стоматології. Модуль 1» 

 

20 

2 Оволодіння практичними навичками згідно переліку 8 

3 Підготовка до підсумкового модульного контролю.  2 

 ВСЬОГО 30 

За модулем 2 

№ Тема Кільк. 

годин 

1 Підготовка до практичних занять та підсумкового модульного контролю 

шляхом опрацювання тем онлайн курсу: «Запальні процес щелепно-

лицевої ділянки. Модуль 2» 

17 

2 Заповнення медичної картки стоматологічного хворого 3 

3 Підготовка до підсумкового модульного контролю.  1 

 ВСЬОГО 21 

 

Консультативна допомога:   щоденно за необхідністю (1-2 год.)  

Контрольні заходи: самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час проходження студентом on-line курсу 

«Пропедевтика хірургічної стоматології. Модуль 1» та «Запальні процес щелепно-лицевої 

ділянки. Модуль 2». Оцінка «Зараховано» за курс виставляється лише студентам, яким 

зараховані усі заняття з курсу та відсоток правильних відповідей за результатами 

контролю кожної теми складає не менше 60%. Курс вважається незарахованим якщо 

пропущено хоча б одну тему, або відсоток правильних відповідей хоча б за однією темою 

менше 60%. Студенти, які успішно виконали програму, за результатами курсу отримують 

сертифікат з навчальної дисципліни. Наявність сертифікату є обов’язковою для допуску 

до диференційованого заліку.  

 

7. Список основної та додаткової літератури 

7.1 Основна література  

1. 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. 

2. 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.). 

3. Алгоритми виконання стоматологічних і медичних маніпуляцій для підготовки до 

Державної атестації студентів 5 курсу за спеціальність «Стоматологія» / В.О. 

Маланчук, О.С. Воловар та ін. – К.: Книга плюс, 2017. – С. 327-372. 

4. Oral and maxillofacial surgery / V. Malanchuk, Y. Kulbasha, I. Brodedetsky at all edited 

by V. Malanchuk. – Vinnytsia: Nova Knyha Publishers, 2018. – 400p. 
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5. Malamed S.F. Handbook of local anesthesia / 6th edition / 2013. – 432 p. 

Local anaesthesia in dentistry / A. Jacques A Baart, Henk S. Brand. Springer. – 2017. – 204 

p. 

6. Маланчук В.А., Бродецький І.С. Остеомиєліт щелеп у хворих на тлі наркотичної 

залежності. – К.: Москаленко О.М., 2013. – 268 с. 

7. Маланчук В.О., Крищук М.Г., Копчак А.В. Імітаційне компютерне моделювання в 

щелепно-лицевій хірургії. – К.: Видавничий дім «Асканія», 2013. – 231 с. 

7.2. Додаткова література  

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

2. https://drive.google.com/file/d/1SLn-7AcRECzICejHc7ctlQ91X8Xg-oZl/view 

3. https://drive.google.com/file/d/124YVEBlRvv05cb-nwS1oNNve8cinqc0w/view 

4. https://drive.google.com/file/d/1_lQI78Ws457b8ikijuVRkA5e7kj1P3Lj/view 

      5.   https://drive.google.com/file/d/1d6LJJhLaK-xA7K2ngTscyQ6USitCDiRg/view 

8. Контроль і оцінка результатів навчання  

 8.1. Види контролю  

˗ Поточний 

˗ Підсумковий (диференційований залік) 

8.2. Форми контролю 

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у 

відповідності з конкретними цілями. 

Поточний контроль включає оцінювання початкового рівня знань (усне або 

письмове експрес-опитування, тестовий контроль з використанням тестових завдань), 

оцінювання основного етапу практичного заняття (контроль професійних умінь під час 

курації хворих, вирішення типових ситуаційних задач), оцінювання кінцевого рівня знань 

(вирішення ситуаційних задач ІІІ рівня, інтерпретація результатів лабораторних та інших 

методів обстеження хворого). Рекомендовані до застосування такі засоби діагностики 

рівня підготовки студентів: тестовий контроль, розв’язування ситуаційних задач, контроль 

практичних навичок, усна співбесіда з викладачем та завідувачем кафедри. 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка 

визначає фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної 

кількості балів (200 балів, якщо поточні оцінки – «відмінно» та 120 балів, якщо поточні – 

«задовільно». Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної 

оцінки за традиційною чотирибальною системою незалежно від кількості занять в модулі. 

При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для 

запланованої теми. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі диференційованого заліку після 

завершення вивчення кожного модуля з дисципліни і передбачає перевірку: рівня 

практичної підготовки студента (виконання практичних навичок біля ліжка хворого) та 

рівня теоретичних знань і вмінь їх використовувати в конкретних ситуаціях (вирішення 

тестових та ситуаційних завдань). 

До складання диференційованого заліку допускаються студенти, у яких відсутня 

академічна заборгованість (пропуски лекцій, практичних занять, незадовільні оцінки, не 

пройдений онлайн курс із СРС). Студенту, який з поважної причини мав пропуски 

навчальних занять, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і 

дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну. 

Для студентів, які пропустили навчальні заняття без поважних причин, рішення про їх 

https://drive.google.com/file/d/1d6LJJhLaK-xA7K2ngTscyQ6USitCDiRg/view
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відпрацювання приймається індивідуально деканом факультету. 

Студентам, які активно працювали при виконанні практичних робіт, мали високу 

успішність протягом семестру та впевнено оволоділи практичними навичками залік 

виставляється автоматично без додаткового опитування. 

Успішність студентів при складанні диференційованого заліку оцінюється за 

чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та 

автоматично конвертується в електронному журналі в бали ЄКТС.  

Оцінка за модуль визначається як сума балів поточної навчальної діяльності (60%) 

та оцінки за диференційований залік (40%). Максимальна кількість балів, яку студент 

може набрати при вивченні модулю, становить 200, в тому числі за поточну навчальну 

діяльність - 120 балів.  

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі теми 

модулю з дисципліни та складається з середньої арифметичної кількості балів за модуль 1 

та 2. 

 

9. Політика навчальної дисципліни  

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених 

робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 


