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ТЕМА 1: Визначення вихідного рівня знань-вмінь з хірургічної 
стоматології. Знеболювання при лікуванні стоматологічних захворювань у 
дітей. Видалення зубів у дітей в різні вікові періоди. Заходи щодо запобігання 
ускладнень. Амбулаторні операції в порожнині рота у дітей: пластика 
вуздечок язика, губ, мілкого присінку порожнини рота. Невідкладні стани в 
дитячій стоматологічній практиці (допомога в невідкладних станах). 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Хірург-стоматолог, працюючи на дитячому прийомі, постійно виконує 
основні хірургічні  маніпуляції, які проводять у дітей. Це, насамперед, 
знеболювання, видалення зубів та різні амбулаторні операції. 

Лікар-стоматолог повинен володіти всіма методами знеболювання, добре 
знати анатомічні та фізіологічні особливості будови зубо-щелепної системи 
дитини для правильного виконання амбулаторних операцій та видалення зубів, 
знати про можливі ускладнення і вміти їх запобігти. 

В сучасній стоматологічній практиці залишаються актуальними питання 
побічних реакцій (невідкладних станів). Складність проблеми пов'язана з 
специфічними особливостями амбулаторного прийому хворих. У дітей 
спостерігаються: страх перед стоматологічним втручанням, підвищена чутливість 
до болю. Не треба забувати про потенційну небезпеку знеболюючих препаратів. 
Все це окреслює тактику невідкладної допомоги при побічних реакціях під час 
амбулаторного прийому дітей. 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
 

1. Бернадський Ю. И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологи / Бернадський Ю. И. – М.: Медицинская литература, 3-е издание, 
2008. – 408 с. 

2. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия (сборник 
иллюстрированных клинических задач и тестов) /[Под редакцией О. З. 
Топольницкого, С. В. Дьяковой, В. П. Вашкевич]. – M.: ГЭОТАР-Медиа, 
2007. - С. 79-92. 

3. Зеленский В. А. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая 
хирургия /Зеленский В. А. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2008. – С. 4-27. 

4. Харьков Л. В. Атлас хирургических стоматологических заболеваний у детей 
/Л. В. Харьков, Л. М. Яковенко, І. Л. Чехова. - Киев: “Книга-плюс”, 
«Ничлава», 2012. - 501 с. 

 

Загальна мета - вміти проводити знеболювання в амбулаторній 
стоматологічній практиці у дітей, використовуючи методи потенціювання, 
обирати оптимальний для конкретної клінічної ситуації місцевий анестетик; 
купіювати ускладнення, що виникають під час їх проведення. 

Вміти проводити видалення зубів у дітей в різні вікові періоди та 
виконувати амбулаторні операції в порожнині рота (пластика вуздечок язика, губ, 
милкого присинку порожнини рота), а також надавати допомогу при невідкладних 
станах. 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 
1. Виділити основні синдроми захворювань 
органів порожнини рота на підставі даних 
скарг, анамнезу, об′єктивного дослідження. 
Поставити попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги й анамнез, 
проводити об’єктивне обстеження дітей з 
захворюваннями органів порожнини рота 
(кафедра стоматології №1). 

2. Скласти план додаткових досліджень, 
інтерпретувати їх результати. 

2. Визначати необхідний обсяг і послідовність 
лабораторних, рентгенологічних та 
інструментальних методів дослідження, 
оцінювати їх результати (кафедри радіології,  
стоматології №1). 

3. Провести диференціальну діагностику 
захворювань органів порожнини рота. 
Сформулювати остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати синдроми при захворюваннях 
органів порожнини рота у дітей (кафедра 
стоматології №1). 

4.Визначити показання та протипоказання до 
амбулаторних  оперативних втручань,обрати   
найбільш ефективні методики проведення 
оперативних втручань у дітей. 

4.Визначити анатомо-фізіологічні особливості 
будови зубо-щелепної системи, оцінити стан 
формування тимчасових та постійних зубів у 
пацієнта ( кафедра стоматології №1). 

5.Обгрунтувати і скласти план лікування 
хворого на захворювання органів порожнини 
рота. Обрати ефективні  способи і методи 
премедикації і знеболювання у дітей. 
 

5. Застосовувати сучасні ефективні способи і 
методи знеболювання  у дітей (кафедри 
фармакології, стоматології №1). 

 

6. Провести експертизу працездатності, 
визначити прогноз, намітити програму 
профілактики і реабілітації хворих на  
захворювання органів порожнини рота. 
 

6. Проводити експертизу працездатності в 
стоматологічній клініці (кафедра стоматології 
№1). 

 

 

 

Відповіді на тестові завдання для перевірки вихідного рівня: 

№ 1 – Д 

№ 2 –Д 

№ 3 – ? 

№ 4 – Е 

№ 5 – ? 

№ 6 – А 

№ 7 – ? 

№ 8 – А  
№ 9 – С 

№ 10 – А  
Відповіді на тестові завдання для перевірки досягнення конкретних цілей 

навчання: 
№ 1 – Д 

№ 2 – А  
№ 3 – ? 

№ 4 – Е  
№ 5 – В 

№ 6 – ? 
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№ 7 – А  
№ 8 – ? 

№ 9 – А 

№ 10 – А  
Технологічна карта практичного заняття 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткування 

1. Визначення рівня підготовки до заняття 100 Тести для визначення 
початкового рівня (тести 
формату А  6 варіантів 
по100 шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Самостійна робота інтернів: 
- курація хворих 

 визначення основних симптомів та 
синдромів (на основі опитування та 
огляду), визначення попереднього 
діагнозу; 

 визначення плану додаткових методів 
обстеження та оцінювання 
результатів; 

 проведення диференційного діагнозу та 
визначення заключного діагнозу; 

 визначення тактики ведення хворого, 
визначення питань профілактики, 
реабілітації хворого 

  

150 

 

90 

 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, історії хвороби, 
дані лабораторних та інст-

рументальних досліджень 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, історії хвороби, 
дані лабораторних та інст-

рументальних досліджень 

 

Методичні вказівки 
„Амбулаторне знеболю-

вання в стоматології” 
(Ярова С.П., Брашкін 
А.П., 2005) 
 

ситуативні задачі за 
темою заняття (в кількості 
5 шт.). 
 

 

комп′ютер 

(ноутбук) 

Палати, 
учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція самостійної роботи 
інтернів 

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних задач 

45 

 

30 

15 

 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані лабораторних 
та інструментальних 
досліджень, таблиці, 
графи, схеми, алгоритми. 

Слайдоскоп, 
діапроектор 

Палати, 
учбова 
кімната 

4.  Тестовий контроль 30 Тести формату А за темою 
заняття 2 варіанта по 30 
тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення підсумків 
заняття 

5 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
курсантів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДонНМУ ім.М.Горького 
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ТЕМА№2: Запальні захворювання щелепно-лицевої ділянки (ЩЛД) у 
дітей. Одонтогенні періостити щелепних кісток у дітей. Остеомієліти щелеп. 
Запальні процеси м’яких тканин ЩЛД у дітей. Одонтогенні запальні кісти 
щелеп. Їх диференціальна діагностика, методи лікування. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Запальні захворювання ЩЛД у дітей займають провідне місце в роботі 
поліклінічного лікаря. У цей же час їх діагностика недосконала - це 
обумовлюється багатьма обставинами: об’єктивними труднощами обстеження 
дітей, особливо раннього віку, неправильним методологічним підходом, атиповим 
перебігом захворювання. Тому дуже важливими є питання вибору лікувальної 
тактики та ранньої діагностики запальних захворювань у дітей. 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
1. Девид О Мак Гован. Атлас по амбулаторной хирургической стоматологии 

/Девид О Мак Гован. – 2008. – 114 с. 
2. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия (сборник 

иллюстрированных клинических задач и тестов) /[Под редакцией О. З. 
Топольницкого, С. В. Дьяковой, В. П. Вашкевич]. – M.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 
- С. 114-130. 

3. Зеленский В. А. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая 
хирургия / В. А. Зеленский, Ф. С. Мухорамов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - С. 
28-73. 

4. Топольницкий О. З. Атлас по детской хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии: учебное пособие /Топольницкий О. З. – М.: 
ГЭОТАР Медиа, 2011. – 264 с. 

 

Загальна мета -  вміти встановлювати попередній діагноз, проводити 
диференційну діагностику запальних захворювань щелепно-лицевой ділянки у 
дітей та обґрунтовувати принципи їх лікування. 

 

Конкретні цілі:   Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні синдроми  
запальних захворювань одонтогенної 
етіології на підставі даних скарг, 
анамнезу, об’єктивного обстеження. 
Поставити попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги, анамнез, 
проводити об’єктивне обстеження дітей  з 
запальними захворюваннями одонтогенної 
етіології (кафедра стоматології №1). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
лабораторних, рентгенологічних методів 
досліджень, оцінювати їх результати 
(кафедри радіології, внутрішніх хвороб). 

3. Провести диференціальну 3. Розпізнавати синдроми при запальних 



  

8 

Конкретні цілі:   Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

діагностику запальних 
захворюваннях одонтогенної 
етіології. Сформулювати остаточний 
діагноз. 

захворюваннях одонтогенної етіології у 
дітей (кафедра стоматології №1). 

4. Обґрунтувати і скласти план 
лікування дитини з запальним 
захворюванням одонтогенної 
етіології. 

4. Застосовувати засоби етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної терапії 
при запальних захворюваннях 
одонтогенної етіології (кафедри 
фармакології,  стоматології №1). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити прогноз, 
намітити програму профілактики і 
реабілітації конкретному хворому. 

5. Проводити експертизу працездатності в 
щелепно-лицьовому стаціонарі (кафедра 
стоматології №1). 

 

 

Відповіді на тестові завдання для перевірки вихідного рівня: 

№ 1 –  

№ 2 – 

№ 3 –  

№ 4 – 

№ 5 –  

№ 6 –  

№ 7 –  

№ 8 –  

№ 9 –  

№ 10 –  

Відповіді на тестові завдання для перевірки досягнення конкретних цілей 
навчання: 

№ 1 –  

№ 2 –  

№ 3 –  

№ 4 –  

№ 5 –  

№ 6 –  

№ 7 –  

№ 8 –  

№ 9 – 

№ 10 –  
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Технологічна карта практичного заняття 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведен
ня Засоби навчання Устаткуван

ня 

       

1. Визначення рівня підготовки до 
заняття 

100 Тести для визначення 
початкового рівня 
(тести формату А 6 
варіантів по 100 шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Самостійна робота інтернів: 
- курація хворих 

 визначення основних симптомів 
та синдромів (на основі 
опитування та огляду), 
визначення попереднього 
діагнозу; 

 визначення плану додаткових 
методів обстеження та 
оцінювання результатів; 

 проведення диференційного 
діагнозу та визначення 
заключного діагнозу; 

 визначення тактики ведення 
хворого, визначення питань 
профілактики, реабілітації 
хворого; 

 

 

 

 

150 

 

90 

 

 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, історії хворо-

би, дані лабораторних 
та інструментальних 
досліджень 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, історії хворо-

би, дані лабораторних 
та інструментальних 
досліджень 

ситуативні задачі за 
темою заняття (в 
кількості 12 шт.). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комп′ютер 

(ноутбук) 

Палати, 
учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція самостійної 
роботи інтернів 

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних задач 

45 

 

30 

15 

 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані 
лабораторних і 
інструментальних 
досліджень, таблиці, 
графи, схеми, 
алгоритми. 

Слайдо-

скоп, 
діапроек-

тор 

Палати, 
учбова 
кімната 

4.  Тестовий контроль 30 Тести формату А за 
темою заняття 2 
варіанта по 30 тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення 
підсумків заняття 

5 Інструкція з оціню-

вання навчальної 
діяльності лікарів-

інтернів та курсантів 
факультету інтерна-

тури та післядиплом-

ної освіти ДонНМУ 
ім.М.Горького 
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ТЕМА 3: Пухлини та пухлиноподібні захворювання ЩЛД у дітей. 

Клініка, діагностика й лікування опухолеподібних утворень м’яких тканин 
щелепно-лицьової області й кісток щелеп у дітей. Особливості клінічних 
проявів, діагностики й лікування пухлин щелепних кісток, м’яких тканин 
обличчя й органів порожнині рота у дітей. Диспансеризація та реабілітація 
дітей з злоякісними новоутвореннями. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Пухлини та пухлиноподібні новоутворення щелепно-лицьової ділянки у 
дітей є дуже великим розділом хірургічної стоматології  дитячого віку і займають 
важливе місце в повсякденній практичній роботі лікаря-стоматолога. Усі ці 
процеси у дітей підкорюються загальним закономірностям, властивим всім 
пухлинам. Однак, вони характеризуються перевагою певних видів пухлин, які 
порівняно з пухлинами дорослих мають ряд особливостей. Знання цих 
особливостей допомагає у ранній і правильній діагностиці та виборі оптимальних 
термінів і видів лікування. 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
1. Бернадский Ю. И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии / Бернадский Ю. И. - М., 2012. - С. 238-384. 

2. Пачес А. И. Опухоли слюнных желез /А. И. Пачес, Т. Д. Таболиновская – 

Москва, 2009. - С. 135-446. 

3. Тимофеев А. А. Основы челюстно-лицевой хирургии /Тимофеев А. А. - 

Москва, 2007. - С. 614-684. 

4. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия /[Под 
редакцией А. А. Кулакова, Т. Г. Робустовой]. – Москва: ”ГЭОТАР-Медиа”, 

2010. - С. 738-812. 

 

Загальна мета: Вміти встановлювати попередній діагноз, проводити 
диференційну діагностику пухлин та пухлиноподібних новоутворень щелепно-

лицьової ділянки у дітей. Вміти обирати метод обстеження та лікування таких 
хворих. 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 

Вміти: 
1. Аналізувати фактори, що сприяють 
розвитку пухлинних процесів ЩЛД  
у дітей. Діагностика пухлин та 
пухлиноподібних новоутворень ЩЛД  
у дітей. 

1.Знати класифікацію, етіологію, 
патогенез, клініку пухлин та 
пухлиноподібних новоутворень ЩЛД у 
дітей, основні та додаткові методи 
діагностики при даних захворюваннях, 
вміти інтерпретувати їх, знати принципи 

лікування (кафедра стоматології №1). 

2. Інтерпретувати класифікацію 
пухлин та пухлиноподібних 

2. Знати  класифікацію, клініку  пухлин 
ЩЛД, вміти їх діагностувати, знати 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 

Вміти: 
новоутворень  ЩЛД у дітей в 
конкретній клінічній ситуації з метою 
встановлення діагнозу.  

принципи їх диференціальної діагностики 
і лікування (кафедра стоматології №1). 

3. Інтерпретувати анатомо-

топографічні особливості щелепно-

лицьової ділянки у дітей в розвитку 
клініки пухлин та пухлиноподібних 
новоутворень. 

3. Знати анатомію, топографію ЩЛД у 
дітей. Знати лімфогенні та гематогенні 
шляхи метастазування в ЩЛД у дітей 
(кафедра топографічної анатомії й 
оперативної хірургії). 

4. Вміти скласти план лікування для 
хворого. 

4. Знати принципи лікування хворих із 
пухлинами та пухлиноподібними 
новоутвореннями ЩЛД (кафедра 

стоматології №1). 

5. Визначити обсяг і методику 
хірургічного лікування конкретного 
пухлинного новоутворення ЩЛД. 

5. Знати принципи хірургічного лікування 
різних пухлин та пухлиноподібних 
новоутворень ЩЛД (кафедра стоматології 
№1). 

6. Призначити медикаментозну 
терапію хворим в залежності від виду 
і важкості хірургічного втручання 
при пухлинному або 
пухлиноподібному процесах ЩЛД. 

6. Знати принципи медикаментозної 
терапії пухлин ЩЛД різної нозології 
(кафедра стоматології №1). 

7. Проводити лікарсько-трудову 
експертизу хворих із пухлинами та 
пухлиноподібними новоутвореннями, 
складати трудовий і медичний 
прогнози. 

7. Знати принципи організації і роботи 
лікарсько-трудової експертизи 
стоматологічних хворих (кафедра 
стоматології №1). 

Відповіді на тестові завдання для перевірки вихідного рівня: 

№ 1 –  

№ 2 – 

№ 3 –  

№ 4 –  

№ 5 –  

№ 6 –  

№ 7 –  

№ 8 –  

№ 9 –  

№ 10 –  

 

Відповіді на тестові завдання для перевірки досягнення конкретних цілей 
навчання: 

№ 1 –  

№ 2 –  
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№ 3 –  

№ 4 –  

№ 5 –  

№ 6 –  

№ 7 –  

№ 8 –  

№ 9 –  

№ 10 –  

Технологічна карта практичного заняття 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткування 

      

1.  Визначення рівня підготовки до заняття 100 Тести для визначення 
початкового рівня (в 
кількості 100 шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Самостійна робота інтернів: 
- курація хворих 

 визначення основних симптомів та 
синдромів (на основі опитування та 
огляду), визначення попереднього 
діагнозу; 

 визначення плану додаткових методів 
обстеження та оцінювання 
результатів; 

 проведення диференційного діагнозу та 
визначення заключного діагнозу; 

 визначення тактики ведення хворого, 
визначення питань профілактики, 
реабілітації хворого; 

 

 

 

150 

 

90 

 

 

 

20 

 

 

20 

 

20 

 

 

 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, історії хвороби, 
дані лабораторних і 
інструментальних 
досліджень 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, історії хвороби, 
дані лабораторних і 
інструментальних 
досліджень 

 

ситуативні задачі за 
темою заняття (в кількості 
5 шт.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук 

Палати, 
учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція самостійної роботи 
інтернів 

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних задач 

45 

 

30 

15 

 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані лабораторних 
і інструментальних 
досліджень, таблиці, 
графи, схеми, алгоритми. 

Слайдоскоп, 
діапроектор 

Палати, 
учбова 
кімната 

4.  Тестовий контроль 30 Тести формату А за темою 
заняття 2 варіанта по 30 

тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення підсумків 
заняття 

5 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
курсантів факультету 

інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДонНМУ ім.М.Горького 
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ТЕМА 4:  Вроджені та набуті дефекти, деформації ЩЛД у дітей. 
Вроджені вади розвитку ЩЛД у дітей. Незрощення піднебіння. Принципи 
диспансеризації та реабілітації дітей з незрощенням піднебіння. 
Захворювання скронево-нижньощелепного суглобу (СНЩС) у дітей. 
Первинно-кісткові ушкодження та захворювання. Кістковий анкілоз. 
Клініка, діагностика, лікування. Хвороби  СНЩС у дітей. Функціонально-

дистензійні хвороби у підлітків. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Вади розвитку ЩЛД посідають третє місце серед інших вроджених вад, 70% 

з них складають вроджені незрощення верхньої губи та піднебіння, а 30% - 

черепно-лицеві дизостози.  
Тенденції до значного зниження кількості таких дітей не передбачається, 

оскільки екологічні, економічні, соціальні та інші умови, що впливають на 
здоров’я батьків та їх дітей, не поліпшуються. Тому велика кількість хворих на цю 
патологію, важкість клінічної діагностики та труднощі лікування обумовлюють 
актуальність даної теми. 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
1. Зеленский В. А. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая 

хирургия /Зеленский В. А. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2008. – С. 99-107, 160-

203. 

2. Лечебная физкультура при заболеваниях челюстно–лицевой области: 

Пособие для студентов медицинских вузов /[сост. : Т. В. Строкова, Т. А. 
Кячина, В. Н. Матина и др.] — СПб: издательство СПбГМУ, 2009. - С. 23-

46. 

3. Персин Л. С. Стоматология детского возраста /Л. С. Персин, В. М. 
Елизарова, С. В. Дьякова. – М.: ОАО «Издательство медицина», - 2008. – 

С. 411-430. 

4. Тимофеев А. А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии /Тимофеев А. А. – К., «Красная Рута-Туре», 

2012. - С. 114-149. 

5. Харьков Л. В. Атлас хирургических стоматологических заболеваний у 
детей /Л. В. Харьков, Л. М. Яковенко, І. Л. Чехова. - Киев : “Книга-плюс”, 
«Ничлава», 2012. – С. 74-85. 

 

 

Загальна мета - вміти діагностувати та лікувати вроджені та набуті 
дефекти, деформації ЩЛД у дітей, уроджені вади розвитку ЩЛД у дітей. Вміти 
діагностувати та лікувати ушкодження та захворювання СНЩС у дітей. Знати 
принципи диспансеризації та реабілітації дітей з незрощенням піднебіння. 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь: 
Вміти: 

1. Виявити основні симптоми при 
ушкодженнях і захворюваннях 
СНЩС. 

1. Збирати й оцінювати скарги й анамнез, 
проводити об’єктивне обстеження хворих 
з ушкодженнями і захворюваннями СНЩС 
(кафедра стоматології №1).  

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного і лабораторного 
дослідження хворого з 
ушкодженнями і захворюваннями 
СНЩС. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність лабораторних, 
інструментальних, рентгенологічних 
методів дослідження й оцінювати їх 
результати (кафедри радіології, 
внутрішніх хвороб, стоматології №1). 

3. Провести диференціальну 
діагностику ушкоджень і 
захворювань СНЩС. Поставити 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати симптоми і синдроми при 
ушкодженнях і захворюваннях СНЩС 
(кафедра стоматології №1). 

4. Призначити диференційоване 
комплексне лікування в залежності 
від варіанта захворювання. 

4. Обирати групи засобів етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної терапії, 
методики хірургічного лікування при 
ушкодженнях і захворюваннях СНЩС 
(кафедри стоматології №1). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити прогноз, 
намітити програму профілактики і 
реабілітації хворим з 
захворюваннями СНЩС. 

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 

стоматології №1). 

 

Відповіді на тестові завдання для перевірки вихідного рівня: 

№ 1 –  

№ 2 – 

№ 3 –  

№ 4 –  

№ 5 –  

№ 6 –  

№ 7 –  

№ 8 –  

№ 9 –  

№ 10 –  

 

 

 

 

 

Відповіді на тестові завдання для перевірки досягнення конкретних цілей 
навчання: 
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№ 1 –  

№ 2 –  

№ 3 –  

№ 4 –  

№ 5 –  

№ 6 –  

№ 7 –  

№ 8 –  

№ 9 –  

№ 10 –  

Технологічна карта практичного заняття 

 
№ Етапи Час 

(хв.) 
Навчальні посібники Місце 

проведення 

Засоби навчання Устаткування 

      

1.  Визначення рівня підготовки до заняття 100 Тести для визначення 
початкового рівня (в 
кількості 100 шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Самостійна робота інтернів: 
- курація хворих 

 визначення основних симптомів та 
синдромів (на основі опитування та 
огляду), визначення попереднього 
діагнозу; 

 визначення плану додаткових методів 
обстеження та оцінювання 
результатів; 

 проведення диференційного діагнозу та 
визначення заключного діагнозу; 

 визначення тактики ведення хворого, 
визначення питань профілактики, 
реабілітації хворого 

150 

 

90 

 

 

 

20 

 

 

20 

 

20 

 

 

 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, історії хвороби, 
дані лабораторних і 
інструментальних 
досліджень 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, історії хвороби, 
дані лабораторних і 
інструментальних 
досліджень 

 

ситуативні задачі за 
темою заняття (в кількості 
5 шт.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук 

Палати, 
учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція самостійної роботи 
інтернів 

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних задач 

45 

 

30 

15 

 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані лабораторних 
і інструментальних 
досліджень, таблиці, 
графи, схеми, алгоритми. 

Слайдоскоп, 
діапроектор 

Палати, 
учбова 
кімната 

4.  Тестовий контроль 30 Тести формату А за темою 
заняття 2 варіанта по 30 

тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення підсумків 
заняття 

5 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
курсантів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДонНМУ ім.М.Горького 
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ТЕМА №5 Травматичні ушкодження м’яких тканин, органів 
порожнини рота й щелепних кісток у дітей. Травматичні ушкодження ЩЛД у 
дитячому віці. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Сучасний ритм життя суспільства, технічний прогрес, модернізація 
виробництва зумовлюють постійний зріст травматизму, що вимагає від лікаря-

стоматолога вільно орієнтуватися в питаннях діагностики травм ЩЛД мирного 
часу, досконалого володіння методами надання першої допомоги при травмі 
обличчя та подальшого лікування таких постраждалих. 

 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФРМАЦІЇ: 
1. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия 

(сборник иллюстрированных клинических задач и тестов) /[Под редакцией 
О. З. Топольницкого, С. В. Дьяковой, В. П. Вашкевич]. – M.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - С. 100-114. 

2. Зеленский В. А. Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая 
хирургия /В. А. Зеленский, Ф. С. Мухорамов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 

С. 108-124. 

3. Персин Л. С. Стоматология детского возраста /Л. С. Персин, В. М. 
Елизарова, С. В. Дьякова. – М.: ОАО «Издательство медицина», - 2008. – С. 
385-396. 

4. Тимофеев А. А. Пособие по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии / Тимофеев А. А.  – К.: Червона рута – Турс, 2012. – С. 21-163. 

5. Харьков Л. В. Атлас хирургических стоматологических заболеваний у детей 
/ Л. В. Харьков, Л. М. Яковенко, І. Л. Чехова. - Киев: “Книга-плюс”, 
«Ничлава», 2012. – С. 166 – 175. 

 

 

Загальна мета - вміти діагностувати травматичні ушкодження м'яких 
тканин обличчя і кісток ЩЛД та надавати невідкладну допомогу хворим з даною 
патологією. 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні симптоми при 
травматичних ушкодженнях м'яких 
тканин обличчя і кісток ЩЛД, 
поставити попередній діагноз. 

1. Збирати та оцінювати скарги, анамнез і 
проводити об′єктивне обстеження хворих 
з травматичними ушкодженнями м'яких 
тканин обличчя і кісток ЩЛД (кафедра 
стоматології №1). 

2. Скласти план та інтерпретувати 
результати інструментального, 
рентгенологічного досліджень 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність інструментальних, 
рентгенологічних методів дослідження й 
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Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

хворого з травматичними 
ушкодженнями м'яких тканин 
обличчя і кісток ЩЛД. 

оцінювати їх результати (кафедри 
радіології, стоматології №1). 

3. Провести диференціальну 
діагностику травматичних 
ушкоджень м'яких тканин обличчя і 
кісток ЩЛД. Поставити остаточний 
діагноз. 

3. Розпізнавати симптоми і синдроми при 
травматичних ушкодженнях м'яких 
тканин обличчя і кісток ЩЛД  (кафедра 

стоматології №1). 

4. Призначити диференційоване 
комплексне лікування в залежності 
від варіанта захворювання. 

4. Обирати групи засобів етіологічної, 
патогенетичної та симптоматичної 
терапії, методики хірургічного лікування 
травматичних ушкодженнях м'яких 
тканин обличчя і кісток ЩЛД  (кафедри 
фармакології,  стоматології №1). 

5. Провести експертизу 
працездатності і визначити прогноз, 
намітити програму профілактики і 
реабілітації хворим з травматичними 
ушкодженнями м'яких тканин 
обличчя і кісток ЩЛД.   

5. Оцінювати працездатність хворих в 
стоматологічній клініці (кафедра 
стоматології №1). 

Відповіді на тестові завдання для перевірки вихідного рівня: 

№ 1 –  

№ 2 – 

№ 3 –  

№ 4 –  

№ 5 –  

№ 6 –  

№ 7 –  

№ 8 –  

№ 9 – 

№ 10 –  

Відповіді на тестові завдання для перевірки досягнення конкретних цілей 
навчання: 

№ 1 –  

№ 2 –  

№ 3 –  

№ 4 –  

№ 5 –  

№ 6 –  

№ 7 –  

№ 8 –  

№ 9 – 

№ 10 –  
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Відповіді на тестові завдання для підсумкового контролю рівня знань-вмінь: 

№ 1 –  

№ 2 –  

№ 3 –  

№ 4 –  

№ 5 –  

№ 6 –  

№ 7 –  

№ 8 –  

№ 9 – 

№ 10 – 

Технологічна карта практичного заняття 

№ Етапи Час 
(хв.) 

Навчальні посібники Місце 
проведення 

Засоби навчання Устаткування 

      

1.  Визначення рівня підготовки до заняття 10 Тести для визначення 
початкового рівня (в 
кількості 10 шт.) 

 Учбова 
кімната 

2. Самостійна робота інтернів: 
- курація хворих 

 визначення основних симптомів та 
синдромів (на основі опитування та 
огляду), визначення попереднього 
діагнозу; 

 визначення плану додаткових методів 
обстеження та оцінювання 
результатів; 

 проведення диференційного діагнозу та 
визначення заключного діагнозу; 

визначення тактики ведення хворого, 
визначення питань профілактики, 
реабілітації хворого 

150 

 

90 

 

 

 

20 

 

 

20 

 

20 

 

 

 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, історії хвороби, 
дані лабораторних і 
інструментальних 
досліджень 

Хворі, амбулаторні 
картки, історії хвороби, 
дані лабораторних і 
інструментальних 
досліджень 

Електронний навчальний 
посібник „Основи 
стоматології” під ред. 
Матроса-Таранця І.М., 
2007 

ситуативні задачі за 
темою заняття (в кількості 
5 шт.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук 

Палати, 
учбова 
кімната 

3. Аналіз і корекція самостійної роботи 
інтернів 

- обговорення хворих 

- обговорення ситуаційних задач 

45 

 

30 

15 

 

 

Хворі, амбулаторні 
картки, дані лабораторних 
і інструментальних 
досліджень, таблиці, 
графи, схеми, алгоритми. 

Слайдоскоп, 
діапроектор 

Палати, 
учбова 
кімната 

4.  Тестовий контроль 30 Тести формату А за темою 
заняття 2 варіанта по 30 

тестів 

 Учбова 
кімната 

5. Обговорення і підведення підсумків 
заняття 

5 Інструкція з оцінювання 
навчальної діяльності 
лікарів-інтернів та 
курсантів факультету 
інтернатури та 
післядипломної освіти 
ДонНМУ ім.М.Горького 

  

 

Оцінка на практичному занятті виставляється згідно з „Інструкцією з 
оцінювання навчальної діяльності лікарів-інтернів та курсантів факультету 
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інтернатури та післядипломної освіти ДонНМУ ім.М.Горького”, затвердженою 
Вченою Радою ФІПО. Оцінювання навчальної діяльності проводиться 
стандартизовано. Відповідно до структури практичного заняття оцінюються 
самостійна робота та поточний тестовий контроль. За кожен з них виставляється 
окрема оцінка.  


