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1. Загальна інформація про викладача  
 

Викладач: асистент, Варакута Ольга Анатоліївна, Куропата Ірина Вадимівна 
e-mail: olvarakuta@gmail.com anirik1313@gmail.com 

Кафедра: Пропедевтичної та хірургічної стоматології 

Адреса: вул. Сталеварів 38, гурт №2, Запорізький державний медичний університет 
 

 

 

 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів  

 

Назва дисципліни: «Пропедевтика терапевтичної стоматології» 

 

Кількість кредитів з дисципліни: 120 годин / 4 кредитів ЄКТС 

 

3. Семестр: 3-4 

  

4.  Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  
 

Пререквізіти (перелік дисциплін, вивчення яких має передувати дисципліні 

«Пропедевтика терапевтичної стоматології»): анатомія, клінічна анатомія, фізіологія, 

біохімія, патанатомія, патофізіологія, фармакологія 
 

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

вивченні дисципліни «Пропедевтика терапевтичної стоматолонгії»): дитяча хірургічна 

стоматологія, хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія 

  

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1 Призначення навчальної дисципліни Пропедевтика терапевтичної 

стоматології є підготовчим перед клінічним курсом терапевтичної стоматології – 

дисципліни, методи якої спрямовані на збереження здоров’я зубів, органів і тканин 

порожнини рота, відновлення їх анатомічної форми та фізіологічної функції, запобігання 

стоматологічним хворобам терапевтичними методами без хірургічних втручань. 

Відповідно до примірного навчального плану додипломної підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія», вивчення 

навчальної дисципліни «Пропедевтика терапевтичної стоматології» здійснюється 

студентами на 2-му році навчання в III та ІV семестрах. 

Вивчення  навчальної дисципліни є питання клінічних особливостей будови зубів, 

тканин та органів порожнини рота, організації та оснащення стоматологічного кабінету, 

принципів, способів і етапів препарування каріозних порожнин різної локалізації, складу, 

властивостей та методик використання стоматологічних пломбувальних матеріалів, 

ендодонтичної обробки порожнини зубів та кореневих каналів, матеріалів та методів їх 

пломбування. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Пропедевтика терапевтичної 

стоматології» є   

компетентностей:  
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  інтегральна: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони 

здоров'я за спеціальністю «Cтоматологія» у процесі навчання та майбутній професійній 

діяльності. 

 загальні: 

1. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел; здатність постійно вчитися та поглиблювати свої знання на підставі 

досягнень сучасної медицини та, зокрема, стоматології. 

2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

3. Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях. 

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

другою мовою. 

5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

7. Здатність працювати в команді. 

8. Навички міжособистісної взаємодії. 

9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

10.  Навики здійснення безпечної діяльності. 

11.  Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

12.  Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

– спеціальні:  

1. Здатність застосовувати отримані базові знання з пропедевтики терапевтичної 

стоматології при оцінюванні результатів лабораторних та інструментальних методів 

обстежень; 

2. Здатність використовувати набуті знання для встановлення клінічного діагнозу 

стоматологічного захворювання;  

3. Здатність проводити окремі етапи  лікування основних одонтологічних 

захворювань; 

Здатність оцінювати вплив чинників навколишнього середовища на стан зубо-

щелепної системи людини та здоров’я в цілому 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни: викладання навчальної дисципліни 

«Пропедевтика терапевтичної стоматології» є підготовка студента до роботи в клініці 

терапевтичної стоматології з лікування хвороб, пов’язаних з ушкодженням зубів, тканин 

пародонту та слизової оболонки порожнини рота. 

 

5.3 Завдання вивчення дисципліни:  

знати:  
 гiстологiчну будову та хiмiчний склад твердих тканин зубiв (емалi, дентину, цементу) 

та пульпи;   

 трактувати вiковi змiни, вплив функцiї слинних залоз та складу слини на стан твердих 

тканин зуба; 

 аналізувати  клініко-анатомічні особливості будови зубів різних групп; пояснувати 

використання особливостей будови та ознак зубів для визначення належності зубів до тієї чи 

іншої групи, сторони, верхньої чи нижньої щелепи; аналізувати види та призначення 

стоматологічного інструментарію; аналізувати види та призначення стоматологічного 

інструментарію; 

 класифікувати каріозні порожнини за Блеком; 

 трактувати необхідність дотримання режиму та етапів препарування каріозних 

порожнин; 

 пояснювати особливості препарування каріозних порожнин різних класів за Блеком; 



 аналізувати показання до використання рiзних методик препарування каріозних 

порожнин (класична, М.І.-терапія, АRТ-терапія, тунельне препарування). 

 аналізувати склад, механізм дії  матерiалiв для лiкувальних прокладок; 

 трактувати показання до їх використання; 

 аналiзувати склад, фiзико-хiмiчнi властивостi, позитивнi та негативнi якостi 

пломбувальних матерiалiв рiзних групп для тимчасових та постiйних пломб; 

 пояснювати показання до використання матерiалiв рiзних групп для пломбування 

карiозних порожнин рiзних класiв за Блеком; 

 аналiзувати види та пояснювати механiзм адгезiї композицiйних матерiалiв. 

 аналiзувати види та призначення ендодонтичного iнструментарiю вiтчизняного 

виробництва та за системою ISO; 

 аналiзувати анатомо-топографiчнi особливостi будови порожнин зубiв рiзних групп; 

 пояснювати етапнiсть проведення ендодонтичних манiпуляцiй: ампутацiя, кстирпацiя 

пульпи, видалення путридного розпаду; 

 трактувати методики механiчної обробки корневих каналiв; 

 аналiзувати використання матерiалiв для пломбування корневих каналiврiзних групп в 

залежностi вiд прохiдностi, ступеню iнфiкування, розташування корневих каналiв. 

вміти: 

 схематично зобразити зуб, позначити  анатомічні та  гістологічні  утворення та 

тканини на схемі зуба;  записувати зубні формули: анатомічну, клінічну та ВООЗ; 

 намалювати (виліпити з пластиліну) різці, ікла, премоляри, моляри верхньої та 

нижньої щелепи, враховуючи анатомічні особливості будови коронки та коренів; 

 за клініко-анатомічними ознаками розрізняти різці, ікла, премоляри, моляри верхньої 

та нижньої щелеп; 

 розрізняти і вміти користуватися стоматологічним інструментарієм; 

 визначати належність каріозних порожнин до певного класу за Блеком; 

 дотримуватись режиму препарування при роботі  на фантомах; 

 препарувати каріозні порожнини за Блеком різної локалізації на фантомах; 

 препарувати каріозні порожнини нетрадиційними методиками: тунельне 

препарування, мікроінвазивне препарування; 

 готувати та накладати різні пломбувальні матеріали; 

 відновлювати контактниі пункти в каріозних порожнинах 2-4 класів за Блеком; 

 шліфувати та полірувати пломби з різних пломбувальних матеріалів; розрізняти за 

видами, будовою, призначенням ендодонтичний інструментарій; 

 створювати доступ до порожнини зуба різних груп зубів (трепанація); 

 накладати девіталізуючу пасту; 

 проводити розширення устя кореневих каналів; 

 проводити ампутацію, екстирпацію пульпи;  

 обробити кореневий канал за методикою “Step-back”, “Crown-down”-техніки; 

 проводити препарування кореневого каналу ротаційними ендодонтичними 

інструментами; 

 підготувати кореневий канал до пломбування; 

 запломбувати кореневий канал різними методиками; 

 провести підготовку та фіксацію внутрішньоканальних штифтових конструкцій. 

мати поняття:  
про топографо-анатомічні та гістологічні особливості будови зубів, особливості 

застосування принципiв асептики та антисептики у клiнiцi терапевтичноi стоматологii; 

класичні та сучасні методики препарування зубів (класична, М.І.-терапія, АRТ-терапія, 

тунельне препарування); клінічне матеріалознавство;   морально-деонтологiчні принципи 

медичного фахiвця. 

 

5.4 Зміст навчальної дисципліни:  Програма навчальної дисципліни складається з 



таких модулів: 

Модуль 1.  «Будова зубів та препарування каріозних порожнин» 

Модуль 2. «Пломбувальні матеріали та ендодонтія» 

 

Модуль 1,  8 тем. 

Знайомство з кафедрою. Терапевтична  стоматологія,  як  основна  стоматологічна 

дисципліна,  розділи.   Історія розвитку терапевтичної стоматології. Внесок вчених України  

в її розвиток,  цілі та задачі пропедевтичного курсу.  Этика та деонтологія. Робоче місце 

студента, його оснащення. Сучасне обладнання стоматологічного кабінету. Види 

бормашин. Техніка  безпеки роботи на бормашині. Види стоматологічних наконечників. 

Стоматологічний інструментарій,  його призначення.  Класифікація  ISO.Професійні  

захворювання  лікаря-стоматолога,  їх  профілактика. Поняття  ергономіки  в  стоматології.  

Будова зубу: топографія тканин і утворень зуба. Гістологія емалі, цементу та 

дентину.  Поняття про асептику і антисептику в стоматології. Зубні формули: анатомічна, 

клінічна, ВООЗ. Ознаки зубів: кута коронки, кривизни коронки,  відхилення кореня. 

Будова пульпи та періодонту. Вікові зміни в них. Поняття пародонту, його функції   

Слина,   ротова  рідина:  склад,  властивості,  функції.  

Клініко-анатомічні особливості різців верхньої та нижньої щелепи. Клініко-

анатомічні особливості іклів та премолярів верхньої та нижньої щелепи. Клініко-

анатомічні особливості молярів верхньої та нижньої щелепи. 

Карієс. Класифікації карієса в залежності від глибини ураження, локалізації, 

характера перебіга захворювання, послідовністі виникнення, поширення. Шляхи 

поширення каріозного процесу на різних поверхнях зуба.  Класифікація каріозних      

порожнин за Блеком. Принципи  та режими класичного  препарування. 

Особливості препарування каріозних порожнин  1 та 5 класу за Блеком. Особливості 

препарування каріозних порожнин 2 класу за Блеком. 

Особливості препарування каріозних порожнин 3 класу за Блеком. Особливості 

препарування каріозних порожнин 4 класу за Блеком.                      

Сучасні методики препарування каріозних порожнин під композиційні матеріали. 

Класична методика. Техніка мікропрепарування (М.І.-терапія, ART-методика 

(неінвазійна), тунельне препарування та ін. 

Модульний контроль. 

 

Модуль 2, 10 тем. 

Пломбувальні   матеріали.  Класифікація.   Вимоги до них матеріали для тимчасової 

пломби та герметичної пов'язки. Лікувальні та ізолюючи   прокладки: групи, склад, 

властивості,   показання до застосування, методика накладання. Девіталізуючи пасти.  

Стоматологічні  цементи,  їх класифікація.  Цинк-фосфатний цемент: склад, позитивні та 

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

особливості. Накладення в каріозні порожнини різних класів. 

Силікатні та силіко-фосфатні-цементи: склад, властивості, позитивні   та   негативні 

якості, показання   та   методика застосування. 

 Склоіономерні цементи. Склад,  властивості,  позитивні  та негативні  якості, 

показання   до  застосування.   Поняття контактного пункту, значення    його порушення в 

патології пародонту. Стоматологічні аксесуари для його  відновлення. Шліфування   та 

полірування пломб:   інструменти, засоби, методика. 

Срібна та мідна амальгами: склад, властивості, позитивні та негативні    якості, 

показання  та    правила застосування. Особливості шліфування та полірування пломби. 

Механізм адгезії різних пломбувальних матеріалів до тканин зуба. Адгезивні    системи: 

склад, принцип    взаємодії з тканинами зуба, техніка застосування. Кислотне травлення, 

кондиціонування, мета, техніка, помилки та ускладнення. 



Композиційні матеріали: Класифікація, склад. Композиційні матеріали   хімічного 

способу   затвердіння: позитивні   та негативні якості, показання   до   використання,   

методика застосування.  Композиційні атеріали фотополімерного способу затвердіння: 

види, склад, властивості. Фотополімеризатори: призначення,   фізико-технічна     

характеристика.   Техніка безпеки в роботі з ними. 

Сендвіч-техніка.  Вініри. Кофердам, техника накладання. 

Ендодонтія - її задачі та цілі. Ендодонтичний інструментарій: класифікація,       

різновидність,  призначення,       правила застосування. Стандарти  ISO. Анатомо-

топографічні особливості   порожнини зуба   та кореневих каналів різців, іклів, пре 

молярів та молярів. 

Видалення пломби, трепанація порожнини зуба, накладання девіталізуючих 

речовин. Герметична та рихла пов'язка. Етапи їх накладання. Помилки та ускладнення.  

Ампутація, екстирпація  пульпи, видалення її розпаду: інструментарій, послідовність,  

особливості  кожної маніпуляції,   ускладнення. Медикаментозна  обробка кореневих 

каналів: інструменти, лікарські засоби. Помилки та ускладнення. 

Механічна обробка  кореневих  каналів.  Сучасні   методики обробки к/к: "Step-

back", "CROWN-DOWN" техніки. Медикаментозні засоби для хімічного розширення 

кореневих каналів.  Підготовка каналів до пломбування. Матеріали для пломбування  

кореневих каналів. Силери: класифікація, вимоги до них. Нетвердіючі та твердіючи 

матеріали: склад, властивості різних груп, показання до застосування, методика та етапи 

пломбування каналу, позитивні та негативні якості, показання до застосування. Методики 

пломбування к/к. 

Тверді   матеріали   (філери) для  пломбування  кореневих каналів. їх різновиди, 

позитивні та негативні якості. Сучасні технології, їх загальна характеристика.  

Особливості ендодонтичного втручання при інструментально недоступних кореневих 

каналах. Муміфікація та імпрегнація.  Речовини  для  їх  проведення. Депофорез. Помилки 

та ускладнення. Особливості   препарування   та   пломбування,   зруйнованих вітальних   та   

депульпованих   зубів,   каріозних   порожнин. Парапульпарні та внутрішньоканальні 

штифтові конструкції, їх види, значення при відновленні анатомічної форми та функції 

зубу. 

Модульний контроль. 

 
5.5 План вивчення навчальної дисципліни. 

№ 

тиж

ня 

Назва теми Форми 

організації 

навчання та 

кількість 

годин 

 

Завдання для 

самостійної роботи 

 

Модуль 1. «Будова зубів та препарування каріозних порожнин» 

1 Знайомство з кафедрою. Терапевтична  стоматологія,  як  

основна  стоматологічна дисципліна,  розділи.   Історія розвитку 

терапевтичної стоматології. Внесок вчених України  в її розвиток,  

цілі та задачі пропедевтичного курсу.  Этика та деонтологія. 

Робоче місце студента, його оснащення. Сучасне обладнання 

стоматологічного кабінету. Види бормашин. Техніка  безпеки 

роботи на бормашині. Види стоматологічних 

наконечників.Стоматологічний інструментарій,  його 

призначення.  Класифікація  ISO.Професійні  захворювання  

лікаря-стоматолога,  їх  профілактика.Поняття  ергономіки  в  

стоматології. 

ПЗ – 4 год.,  

Л –  2 год., 

СРС – 3 год.   

Опрацювання 

практичних навичок 

2 Будова зубу: топографія тканин і утворень зуба. Гістологія 

емалі, цементу та дентину.  Поняття про асептику і антисептику в 

ПЗ – 4 год.,  

Л –  2 год., 

Опрацювання 

практичних навичок 



стоматології. 

Зубні формули: анатомічна, клінічна, ВООЗ. Ознаки зубів: кута 

коронки, кривизни коронки,                             відхилення кореня. 

Будова пульпи та періодонту. Вікові зміни в них. Поняття 

пародонту, його функції.  Слина,   ротова  рідина:  склад,  

властивості,  функції. 

СРС – 3 год.   

3 Клініко-анатомічні особливості різців верхньої та нижньої 

щелепи. Клініко-анатомічні особливості іклів та премолярів 

верхньої та нижньої щелепи. Клініко-анатомічні особливості 

молярів верхньої та нижньої щелепи. 

ПЗ – 4 год.,  

Л –  - 

СРС – 3 год.   

Опрацювання 

практичних навичок 

4 Карієс. Класифікації карієса в залежності від глибини ураження, 

локалізації, характера перебіга захворювання, послідовністі 

виникнення, поширення. Шляхи поширення каріозного процесу 

на різних поверхнях зуба.  Класифікація каріозних      порожнин 

за Блеком. Принципи  та режими класичного  препарування. 

ПЗ – 4 год.,  

Л –  - 

СРС – 3 год.   

Опрацювання 

практичних навичок 

5 Особливості препарування каріозних порожнин  1 та 5 класу за 

Блеком. Особливості препарування каріозних порожнин 2 класу 

за Блеком. 

ПЗ – 4 год.,  

Л –  - 

СРС – 3 год.   

Опрацювання 

практичних навичок 

6 Особливості препарування каріозних порожнин 3 класу за 

Блеком. Особливості препарування каріозних порожнин 4 класу 

за Блеком.                      

ПЗ – 4 год.,  

Л –  - 2 год., 

СРС – 3 год.   

Опрацювання 

практичних навичок 

7 Сучасні методики препарування каріозних порожнин під 

композиційні матеріали. Класична методика. Техніка 

мікропрепарування 

(М.І.-терапія, ART-методика (неінвазійна), тунельне 

препарування та ін 

ПЗ – 4 год.,  

Л –  - 

СРС – 3 год.   

Опрацювання 

практичних навичок 

8 Модульний контроль ПЗ – 4 год.,  

Л –  - 

СРС – - 

Контент-аналіз 

додаткової 

літератури. 

Модуль 2. «Пломбувальні матеріали та ендодонтія» 

1 Пломбувальні   матеріали.  Класифікація.   Вимоги до них 

матеріали для тимчасової пломби та герметичної пов'язки. 

Лікувальні та ізолюючи   прокладки: групи, склад, властивості,   

показання до застосування, методика накладання. Девіталізуючи 

пасти.  Стоматологічні  цементи,  їх класифікація.  Цинк-

фосфатний цемент: склад, позитивні та негативні якості, 

показання та правила застосування.  Ізолююча прокладка:  види, 

мета та особливості. Накладення в каріозні порожнини різних 

класів. 

ПЗ – 3 год.,  

Л –  2 год., 

СРС – 3 год.   

Опрацювання 

практичних навичок 

2 Силікатні та силіко-фосфатні- цементи: склад, властивості, 

позитивні   та   негативні якості, показання   та   методика 

застосування. 

 Склоіономерні цементи. Склад,  властивості,  позитивні  та 

негативні  якості, показання   до  застосування.   Поняття 

контактного пункту, значення    його порушення в патології 

пародонту. Стоматологічні аксесуари для його  відновлення. 

Шліфування   та полірування пломб:   інструменти, засоби, 

методика. 

ПЗ – 3 год.,  

Л –  - 

СРС – 2 год.   

Опрацювання 

практичних навичок 

3 Срібна та мідна амальгами: склад, властивості, позитивні та 

негативні    якості, показання  та    правила застосування. 

Особливості шліфування та полірування пломби. 

 Механізм адгезії різних пломбувальних матеріалів до тканин 

зуба. Адгезивні    системи: склад, принцип    взаємодії з 

тканинами зуба, техніка застосування. Кислотне травлення, 

кондиціонування, мета, техніка, помилки та ускладнення. 

ПЗ – 3 год.,  

Л –  - 

СРС – 2 год.   

Опрацювання 

практичних навичок 

4 Композиційні матеріали: Класифікація, склад. Композиційні 

матеріали   хімічного способу   затвердіння: позитивні   та 

негативні якості, показання   до   використання,   методика 

застосування.  Композиційні атеріали фотополімерного способу 

затвердіння: види, склад, властивості. Фотополімеризатори: 

призначення,   фізико-технічна     характеристика.   Техніка 

ПЗ – 3 год.,  

Л –  - 

СРС – 3 год.   

Опрацювання 

практичних навичок 



безпеки в роботі з ними. 

5 Сендвіч-техніка.  

Вініри. Кофердам, техника накладання. 

ПЗ – 3 год.,  

Л –  - 

СРС – 3 год.   

Опрацювання 

практичних навичок 

6 Ендодонтія - її задачі та цілі. Ендодонтичний інструментарій: 

класифікація,       різновидність,  призначення,       правила 

застосування. Стандарти  ISO. Анатомо-топографічні 

особливості   порожнини зуба   та кореневих каналів різців, 

іклів, пре молярів та молярів. 

ПЗ – 3 год.,  

Л –  2 год., 

СРС – 3 год.   

Опрацювання 

практичних навичок 

7 Видалення пломби, трепанація порожнини зуба, накладання 

девіталізуючих речовин. Герметична та рихла пов'язка. Етапи їх 

накладання. Помилки та ускладнення. 

 Ампутація, екстирпація  пульпи, видалення її розпаду: 

інструментарій, послідовність,  особливості  кожної маніпуляції,   

ускладнення. Медикаментозна  обробка кореневих каналів: 

інструменти, лікарські засоби. Помилки та ускладнення. 

ПЗ – 3 год.,  

Л –  - 

СРС – 3 год.   

Опрацювання 

практичних навичок 

8 Механічна обробка  кореневих  каналів.  Сучасні   методики 

обробки к/к: "Step-back", "CROWN-DOWN" техніки. 

Медикаментозні засоби для хімічного розширення кореневих 

каналів.  Підготовка каналів до пломбування. Матеріали для 

пломбування  кореневих каналів. Силери: класифікація, вимоги 

до них. Нетвердіючі та твердіючи матеріали: склад, властивості 

різних груп, показання до застосування, методика та етапи 

пломбування каналу, позитивні та негативні якості, показання до 

застосування. Методики пломбування к/к. 

ПЗ – 3 год.,  

Л –  - 

СРС – 3 год.   

Опрацювання 

практичних навичок 

9 Тверді   матеріали   (філери) для  пломбування  кореневих 

каналів. їх різновиди, позитивні та негативні якості. Сучасні 

технології, їх загальна характеристика.  Особливості 

ендодонтичного втручання при інструментально недоступних 

кореневих каналах. Муміфікація та імпрегнація.  Речовини  для  

їх  проведення. Депофорез. Помилки та ускладнення. 

Особливості   препарування   та   пломбування,   зруйнованих 

вітальних   та   депульпованих   зубів,   каріозних   порожнин. 

Парапульпарні та внутрішньоканальні штифтові конструкції, їх 

види, значення при відновленні анатомічної форми та функції 

зубу. 

ПЗ – 3 год.,  

Л –  - 

СРС – 3 год.   

Опрацювання 

практичних навичок 

10 Модульний контроль ПЗ – 3 год.,  

Л –  - 

СРС  -  -   

Контент-аналіз 

додаткової 

літератури. 

 

 

6. Самостійна робота студента  
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок. 10 

2. 
Підготовка до контролю засвоєння змістових модулів – теоретична підготовка та опрацювання 

практичних навичок 
10 

3. 
Анатомо-гістологічні та фізіологічні особливості будови окремих ділянок слизової оболонки 

порожнини рота. 
5 

4. 
Інструменти для машинної обробки кореневих каналів: види наконечників, ендодонтичного 

інструментарію. Пристосування для видалення відламків інструментів з кореневих каналів. 
5 

5. 
Пломбувальні матеріали для герметизації фісур (фісурні герметики): види, властивості, методика 

роботи. 
7 

6. Компомери: склад, властивості, показання до використання. Техніка клінічного застосування. 7 

7. Підготовка до підсумкового модульного контролю. 6 

 Разом 50 

 

 

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. 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. Пропедевтика терапевтичної стоматології [Текст]: підруч. для студ. стом. факул. вищ. 

навч. закл. МОЗ України / Марченко І.Я., Назаренко З.Ю., Павленко С.А. та ін..; під заг. 

ред. Ткаченко І.М.; ВДНЗУ «УМСА» – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2016 р. – 439с.  

2. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічного факультету 

вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації  / За ред. Анатолія Ніколішина 

– Вид.2-ге, виправлене і доповнене. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 680 с. 

3. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) / А.В. Борисенко, Л.Ф. 

Сідельнікова, М.Ю. Антоненко, Ю.Г. Коленко, О.О. Шекера. – Київ, 2011. – 512 с. – 

Бібліогр.: С. 510 – 512. 

4. Терапевтична стоматологія: підручник у 4 т. Фантомний курс / [М.Ф. Данилевський, 

А.В. Борисенко, А.М. Політун та ін.] / За редакцією А.В. Борисенка. – Т 1. – К.: Медицина, 

2009. – 400 с. 

7.2. Додаткова література  

1. Батіг В.М. Систематизоване викладення змісту навчальної дисципліни 

«Терапевтична стоматологія». Навчальний посібник. / В.М.Батіг, В.І.Струк. – Чернівці. – 

2016. – 227 с. 

2. Беєр Р., Бауман М.А., Кієльбаса А.М. Ілюстрований довідник з ендодонтії / За ред. 

А.В.Борисенко. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 240 с. 

3. Борисенко А.В. Кариес зубов /А.В.Борисенко. – К.: Книга плюс, 2007. – 629с. 

4. Борисенко А. В. Секреты лечения кариеса и реставрации зубов / А. В. Борисенко. - 

М.: Книга плюс, 2005. - 528 c. 

5. Борисенко А.В., Неспрядько В.П. Композиционные пломбировочные и 

облицовочные материалы в стоматологии. – Киев: Книга-плюс, 2007. – 224 с. 

6. Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., Политун А.М., Сидельникова Л.Ф., Несин А.Ф. 

Терапевтическая стоматология: Учебник; В 4 т. – Пропедевтика терапевти-ческой 

стоматологии. – Киев: Медицина, 2011. – 400 с. 

7. Ковальов Є.В. Обстеження хворого та діагностика одонтопатології в клініці 

терапевтичної стоматології: навчальний посібник / Є.В. Ковальов, І.Я. Марченко, М.А. 

Шундрик. – Полтава, 2008. – 126 с. 

8.  Ковальов Є.В. Періодонтит: навчальний посібник / Є.В. Ковальов, М.А. Шундрик, 

І.Я. Марченко. – Полтава, 2007. – 161 с. 

9. Ковальов Е.В. Воспаление периодонта. Учебное пособие по терапевтической 
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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 

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  
Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, самостійній роботі та бали 

підсумкового тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях 

та активність студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

 


